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Samenvatting
Belangrijk doelen van dit onderzoek zijn enerzijds het verschaffen van inzicht in de
natuurbeleving van kinderen in Hoogvliet, met name als het gaat om ruige natuur, en met
speciale aandacht voor kinderen van allochtone afkomst. Anderzijds heeft dit onderzoek als
doel inzicht te verkrijgen in wat begeleiders of ouders uit Hoogvliet beweegt om met hun
kinderen al dan niet naar natuurgebieden in de directe woonomgeving te gaan.
De grondslag van dit onderzoek is dat in de praktijk blijkt dat de basisschoolkinderen van
Hoogvliet de veldlessen in het Ruigeplaatbos erg leuk vinden, maar dat ze na de veldles nog
nauwelijks in het Ruigeplaatbos terug komen. Dit was voor Stichting Ark een aanleiding om
meer inzicht te willen krijgen in de wijze waarop kinderen in Hoogvliet betrokken worden bij
deze vorm van natuur.
Hoogvliet is een deelgemeente van Rotterdam. De deelgemeente is vanaf halverwege de jaren
’90 van start gegaan met een grootschalige stadsvernieuwing door middel van een
herstructurering van de woonwijken en de verbetering van de leefkwaliteit door meer ruimte
te geven aan natuur. Voor deze aanpak was gekozen omdat Hoogvliet sinds de jaren ‘ 70 in
een neerwaartse spiraal zat. Daarnaast is het noemenswaardig dat in Hoogvliet veel
allochtonen, met name van Antilliaanse en Surinaamse afkomst, geconcentreerd in bepaalde
woonwijken van Hoogvliet wonen. Hierdoor komen er in Hoogvliet scholen met overwegend
allochtone of autochtone leerlingen voor.
Met deze informatie als achtergrond zijn de volgende drie onderzoeksvragen opgesteld:
1. Wie zijn de (potentiële) actoren om met kinderen uit Hoogvliet de Groene Gordel te
bezoeken?
2. Wat beweegt actoren om, met kinderen uit Hoogvliet, al dan niet naar de Groene
Gordel te gaan?
3. Wat voor aspecten spelen een belangrijke rol in de natuurbeleving van kinderen in
Hoogvliet?
Bij de derde onderzoeksvraag is er een speciale aandacht voor kinderen van allochtone
afkomst die woonachtig zijn in Hoogvliet.
De benodigde onderzoeksgegevens voor dit onderzoek zijn verkregen uit literatuuronderzoek,
interviews, gesprekken, participatieve observaties en de vragenlijsten en opdrachten die de
kinderen zijn voorgelegd. Aan de hand van een sociale netwerkanalyse zijn de potentiële
bezoekers die met kinderen al dan niet de Groene Gordel bezoeken uitgezocht. Deze
potentiële bezoekers zijn ingedeeld in actorcategorieën. De actorcategorieën in dit onderzoek
zijn ouders/begeleiders en familie, vriendjes en vriendinnetjes, onderwijs, kinderopvang,
sport, vrije tijd en culturele verenigingen en natuur- en milieuverenigingen organisaties zowel
binnen als buiten Hoogvliet.
Kinderen lijken sowieso met ouders en vriendjes en vriendinnetjes de Groene Gordel te
bezoeken. Andere actoren met wie de kinderen gebieden van de Groene Gordel bezoeken, zijn
de actoren die activiteiten voor kinderen in het Ruigeplaatbos organiseren, zoals CNME de
Vuurvlinder, Stichting Ark en de WNF-Rangers. De andere actoren lijken, qua het
organiseren van activiteiten voor kinderen, nog met de rug naar het Ruigeplaatbos en de ander
gebieden van de Groene Gordel te staan. Door de activiteiten en projecten van Stichting Ark,
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beginnen de meeste actoren wel interesse te krijgen om activiteiten voor kinderen in de
Groene Gordel te organiseren.
Wat actoren beweegt om met kinderen al dan niet naar de Groene Gordel te gaan, kunnen per
actorcategorie verschillen. De meest uitspringende motivaties om niet te gaan, hebben meestal
te maken met de afstand naar het Ruigeplaatbos. Ouders, scholen en bijvoorbeeld BSO’s
vinden de afstand om met kinderen naar het Ruigeplaatbos te gaan te groot. Bij ouders speelt
de veiligheid ook een belangrijke school. De autochtone ouders in dit onderzoek geven een
grote voorkeur aan ouderlijk toezicht als hun kinderen naar het Ruigeplaatbos gaan. De
allochtone ouders zijn hier iets minder streng in. Hun kinderen mogen het gebied ook
bezoeken met vrienden. Bij scholen en bijvoorbeeld BSO’s is een tekort aan begeleiders ook
wel een motivatie om het gebied niet te bezoeken. Voor de actoren die niet frequent met de
kinderen in contact staan, speelt waarschijnlijk de onbekendheid van mogelijkheden om
activiteiten voor kinderen in de natuur te organiseren een belangrijke rol.
Een belangrijk aspect die een rol speelt in de natuurbeleving van kinderen is of kinderen
natuurlijke gebieden bezoeken, hoe vaak en in welke context. Een ander belangrijk aspect die
een rol speelt bij de natuurbeleving van kinderen is ‘spelen’. De kinderen zelf geven aan dat
ze het spelen in de natuur leuk vinden. De kinderen vinden ruige natuur van het Ruigeplaatbos
leuk, omdat ze dieren leuk vinden en het spannend vinden om bijvoorbeeld Schotse
Hooglanders te zoeken. Spelenderwijs doen met name de allochtone kinderen veel ervaringen
op in de natuur en beleven ze de natuur op hun manier. Het kunnen spelen in de natuur, met
name het kunnen speuren en spieden van de dieren en de spanning daarbij, spelen een
belangrijke rol in de natuurbeleving, met name omdat de kinderen met zowel leuke dingen,
zoals kikkervisjes en Schotse Hooglanders, in aanraking komen als de minder leuke dingen,
zoals brandnetels en dode dieren, van de natuur.
Ondanks dat de kinderen aangegeven hebben dat ze de natuur en de veldles erg leuk vonden,
is het nog maar de vraag of ze vaker dan daarvoor terug zullen komen. Bestaande gewoonten,
dagelijkse bezigheden en interesses van een kind zullen een belangrijke rol spelen of de
kinderen vaak terugkomen in de gebieden van de Groene Gordel.Ook de wil van de ouders en
de vrienden van de kinderen zullen een invloed hebben of de kinderen (vaker) terug zullen
gaan naar het Ruigeplaatbos.
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Summary
An important aim of this research is to obtain a better understanding in the experiences of
children in the nature of the ‘Ruigeplaatbos’ in Hoogvliet. Special attention is drawn to
wilderness nature and children of ethnic minorities. In this research, there’s a special attention
for wilderness nature and children of ethnic minorities. Another important goal of this
research is to gain insight in the motivations parents and leaders of children groups (teachers,
leaders of sport associations etc.) to visit or not visit nature parks in their neighbourhood.
According to previous research, children in Hoogvliet do like outdoor nature activities of
school in the Ruigeplaatbos, but seldomly visit the Ruigeplaatbos afterwards. Stichting Ark
noticed this tendency among school children and wanted to get a better understanding of how
children of Hoogvliet get involved in the wilderness nature in their direct environment.
Hoogvliet is a municipality of the city Rotterdam. Halfway through the 1990’s the
municipality started a large-scale urban renewal by the restructuring of residential areas and
natural areas. The reason for this large-scale urban renewal was the deterioration of the social
climate and environment in Hoogvliet since the 1970s. In some residential areas, the majority
of people come from Surinam, Netherlands Antilles. This means that some schools in these
areas are scarcely attended by native Dutch children.
According to this information, three research questions are formulated:
1. Who are the potential visitors (with children) of the ‘Groene Gordel’, especially the
Ruigeplaatbos?
2. What reasons do parents and leaders of children groups have to visit or not visit the
‘Groene Gordel’, and especially the Ruigeplaatbos, with children?
3. Which aspects are important in the "experience of nature" for children in Hoogvliet,
especially ethnic children? (both Ruigeplaatbos and the Netherlands)
The data is collected by conducting a literature study, by taking interviews and conversations,
and by participative observations and questionnaires for the children.
According to analysis of the social network of potential visitors of the Ruigeplaatbos, several
categories of potential visitors are made. The results of the analysis of the social network of
potential visitors in the Ruigeplaatbos points out that the (potential) visitors are parents,
guardians and family, schools, friends, day-care centres after school, sports-, cultural and
leisure organisations, and nature -and environmental organisations in and around Hoogvliet.
Most children visit the Groene Gordel in any case with parents, family or friends. Most
groups are not really interested in the activities in the Ruigeplaatbos, because they don’t know
the possibilities and potentials of the nature park. Exceptions are the groups who mainly
organise activities for children in the Ruigeplaatbos, like the centre of nature- and
environmental education de Vuurvlinder, Stichting Ark and WNF-Rangers. Because of the
projects and activities of Stichting Ark, most groups are starting to get more interest in
organising activities for children in the Groene Gordel.
The reason to visit or not visit the Ruigeplaatbos or the other areas of the Groene Gordel can
be different if you compare the reasons with the other potential visitors groups. The
motivation that was most often mentioned to not visit the Ruigeplaatbos is the wide distance
to visit the area with children. Safety of the children is also an important aspect for parents.
Children are not allowed to visit the area alone. Most native children are not allowed to go
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with friends; ethnic children on the other hand are allowed to visit the area without guidance
of an adult. For the day-care centres after school a lack of staff is a reason why they do not
visit a natural area like the Ruigeplaatbos as often as they would like to. A constraint for the
potential visitors groups who meet children regularly, but not daily, is lack of information
about the possibilities of organising activities in natural areas. Furthermore, the parents and
leaders of children groups think the wilderness nature in the Ruigeplaatbos is an exciting area
for the children full of surprise and adventure.
An important aspect in the experience of nature for children in Hoogvliet is the visits to
natural areas, the frequency of the visits and the context of the visit. Another important aspect
in the experience of nature for children is if they can play. A majority of children state they
like to play in a natural area. They think playing in the Ruigeplaatbos is fun, because of the
Highland cattle and the tadpoles. The children like to spy and ‘hunt’ the animals. Especially
the immigrant children (but native children too) gain a lot of experiences in nature when they
play. By playing in nature, the children search and spy for birds, nuts and for example the
Highland cattle. During these searching and spying activities the children get in touch with the
less pleasant aspects of nature like nettles and dead animals.
Contrary to the enthusiastic reactions of the children about the outdoor nature activities of
school in the Ruigeplaatbos and the rough type of nature, it is not sure if the children will visit
the Ruigeplaatbos more often than before. The force of habits, daily activities and interests of
a child will play an important role if the children decide to visit nature more often. Also the
‘wish’ of the parents and friends will play an important role.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1

Aanleiding

Aanleiding van dit onderzoek is dat Stichting Ark meer inzicht wil krijgen hoe de inwoners
van Hoogvliet aankijken tegen de ontwikkeling van ‘wilde’ ruige natuur in de Groene Gordel
in hun directe woonomgeving. Hierbij heeft Stichting Ark met name belangstelling voor de
wijze waarop kinderen in Hoogvliet worden betrokken bij deze vorm van natuur in de Groene
Gordel, waaronder ook het Ruigeplaatbos valt
1.2

Probleembeschrijving

Stichting Ark heeft in samenwerking met Centrum Natuur- en Milieueducatie (CNME) de
Vuurvlinder (Hoogvliet) de veldlessen in het Ruigeplaatbos voor basisschoolkinderen uit
Hoogvliet opgezet. De grondslag van deze studie is dat in de praktijk blijkt dat de
basisschoolkinderen van Hoogvliet de veldlessen in het Ruigeplaatbos erg leuk vinden, maar
dat ze na de veldles nog nauwelijks in het Ruigeplaatbos terug komen. Dit is opvallend,
omdat de veldlessen er juist voor bedoeld zijn de kinderen geïnteresseerd te maken voor de
natuur, zodat ze ook uit zichzelf terug komen. Men zou zich kunnen afvragen of de kinderen
zelf niet geïnteresseerd zijn in de natuur of dat er andere factoren een rol spelen, zoals de
ouders en begeleiders, de sociaal economische positie van de ouders of culturele achtergrond.
Met betrekking tot de basisschoolkinderen uit Hoogvliet is het belangrijk om te weten dat veel
kinderen van allochtone afkomst zijn. Deze kinderen kunnen door hun afkomst een heel ander
beeld van de natuur hebben dan autochtone kinderen. Tot op heden is er nog weinig
onderzoek gedaan naar de natuurbeleving van allochtone kinderen in de Nederlandse natuur.
In de onderzoeken die tot nu toe verricht zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie, zijn
wel onderdelen opgenomen waarbij de allochtone kinderen belicht worden.
Dit onderzoek beoogt onder andere meer inzicht te krijgen óf er verschillen zijn in de wijze
waarop allochtone of autochtone kinderen de veldlessen en de ruige natuur in het
Ruigeplaatbos ervaren en beleven.
Zoals al eerder in deze paragraaf beschreven is, zijn ouders en begeleiders, de sociaal
economische positie van de ouders of culturele achtergrond van de kinderen belangrijke
factoren die van invloed kunnen zijn op de natuurbeleving van kinderen. Uit ander onderzoek
is gebleken dat de waardering voor ruige natuur in grote mate afhankelijk kan zijn van de
sociaal-economische positie van persoon. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat
deze bewering niet voor alle mensen geldt, maar in sterke mate afhankelijk is van de
opleiding,
maatschappelijke
en
culturele
oriëntatie,
woonsituatie,
werksituatie,
vrijetijdsbesteding van een persoon. Van den Berg (2003) geeft in haar onderzoek aan dat
mensen uit de hogere sociaal–economische klassen en progressieve stedelingen in het
algemeen een grotere voorkeur voor ruige natuur hebben. De wat meer kwetsbare groepen in
de Nederlandse samenleving, met name mensen uit lagere sociaal-economische klassen,
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allochtonen en bejaarden, geven volgens haar juist eerder de voorkeur aan een meer geordend
landschap, zoals een stadspark.
In Hoogvliet woont een grote groep mensen die van allochtone afkomst zijn en/of mensen die
uit een lagere sociaal–economische klassen komen. Aan de hand van deze informatie zou
men zich kunnen afvragen of de inwoners van Hoogvliet wel zitten te wachten op de
ontwikkeling van ruige natuur in hun directe woonomgeving.
Het doel van dit onderzoek is dan ook het verschaffen van inzicht in de natuurbeleving van
kinderen (in Hoogvliet), met name als het gaat om ruige natuur, en met speciale aandacht voor
kinderen van allochtone afkomst. Aansluitend is het de bedoeling om inzicht te verkrijgen in
wat begeleiders of ouders (uit Hoogvliet) beweegt om met hun kinderen al dan niet naar
natuurgebieden in de directe woonomgeving te gaan.
1.3

Onderzoeksvragen

Aan de hand van de hierboven beschreven probleembeschrijving en onderzoeksdoelstelling
zijn een drietal onderzoeksvragen opgesteld. De onderzoeksvragen zijn toegespitst op het
onderzoeksgebied de Groene Gordel en in het bijzonder het Ruigeplaatbos.
1. Wie zijn de (potentiële) actoren om met kinderen uit Hoogvliet de Groene Gordel te
bezoeken?
2. Wat beweegt actoren om met kinderen uit Hoogvliet, al dan niet naar de Groene
Gordel te gaan?
3. Wat voor aspecten spelen een belangrijke rol in de natuurbeleving van kinderen in
Hoogvliet?
Bij de derde onderzoeksvraag is er een speciale aandacht voor kinderen van allochtone
afkomst die woonachtig zijn in Hoogvliet.
1.4

Methode

De benodigde onderzoeksgegevens voor dit onderzoek zijn verkregen uit literatuuronderzoek,
interviews, gesprekken, participatieve observaties en de vragenlijsten en opdrachten die de
kinderen zijn voorgelegd.
Bij de literatuurstudie is gezocht naar informatie op internet en naar wetenschappelijke
publicaties door middel van internet en de bibliotheek. Tevens is er literatuur aangedragen
door diverse contactpersonen.
Bij de analyse van sociale netwerken, oftewel uitzoeken met welke actoren met kinderen het
Ruigeplaatbos bezoeken, is een stappenplan aangehouden:
•
•
•

Stap 1: sociale netwerken vaststellen in de deelgemeente;
Stap 2: uitzoeken welke actoren al dan niet de Groene Gordel/Ruigeplaatbos
bezoeken;
Stap 3: het waarom? Waarom bezoeken kinderen en/of begeleiders de Groene Gordel
al dan niet?
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De eerste stap is uitgevoerd door logisch te beredeneren (kinderen gaan met ouders of
vriendjes en vriendinnetjes) en aan de hand van de gemeentegids van deelgemeente
Hoogvliet. Daarnaast waren er gegevens aangereikt door Stichting Ark
De tweede stap werd uitgevoerd om de geselecteerde actoren te gaan benaderen, hetzij
telefonisch, hetzij face-to-face. Op de tweede stap volgde meestal de derde stap, namelijk het
interview.
Een methode die tijdens dit onderzoek is gebruiken is het fenomenologisch methode. De
fenomenologisch methode is een beschrijvende methode, waarbij ervaringen en belevingen
worden beschreven. Deze ervaringen en belevingen worden door middel van participatieve
observatie en door middel van vragenlijsten en opdrachten zoveel mogelijk onderzocht (het
praktijkonderdeel van dit onderzoek)
Voor het praktijkonderdeel van dit onderzoek zijn twee basisscholen benaderd via CNME de
Vuurvlinder en een basisschool via één medewerker van Stichting Ark. Bij de twee
basisscholen die via CNME de Vuurvlinder benaderd waren, ging het om scholen (groep 7 en
8) die zich hadden opgegeven voor de veldlessen in Het Ruigeplaatbos. Het ging hier om een
school met overwegend autochtone of allochtone leerlingen. Bij de basisschool die via de
medewerker van Stichting Ark benaders waren, ging het om de kleuters (4-7 jaar) van die
school voor wie een excursie geregeld was in het Ruigeplaatbos. Op deze basisschool was een
derde van de leerlingen van allochtone afkomst
Aan de hand van de participatieve observatie tijdens de veldles en de vragenlijsten waaraan de
basisschoolleerlingen hebben deelgenomen is geprobeerd inzicht te krijgen in de
natuurbeleving van de kinderen. De kleuters hebben na de veldles een vragenlijst (opdracht
met plaatjes) ingevuld en de kinderen groep van 7 & 8 hebben zowel voor als na de veldles
een vragenlijst ingevuld.
Aan de hand van het onderzoeksmateriaal is geprobeerd inzicht te krijgen waarom actoren en
kinderen al dan niet de Groene Gordel/het Ruigeplaatbos bezoeken en wat daarbij eventuele
belemmeringen zijn.
1.5

Afbakening

De tijdsduur van dit onderzoek bedraagt 18 weken. Om deze reden wordt in dit onderzoek de
meeste aandacht besteed aan basisschool leerlingen (4-12 jaar). De tijd was te kort om alle
basisscholen van Hoogvliet te benaderen. Voor dit onderzoek zijn alleen de openbare
basisscholen in Hoogvliet benaderd. In totaal hebben vijf van de zes openbare basisscholen
deelgenomen aan dit onderzoek.
Zoals in de methode reeds beschreven is bestaat dit onderzoek uit een literatuurstudie
onderdeel en een praktijkonderdeel. Bij het praktijkonderdeel is er bewust gekozen voor een
basisschool met overwegend autochtone leerlingen en een basisschool met overwegend
allochtone leerlingen. Dit onderscheid is gemaakt om inzicht te kunnen kijken of culturele
achtergrond een rol speelt bij de natuurbeleving van de kinderen in Hoogvliet.
De kinderen in de leeftijd 8-9 jaar kwamen in dit onderzoek niet aan bod, omdat er ten tijde
van dit onderzoek geen activiteiten werden georganiseerd in het Ruigeplaatbos voor deze
groep basisschoolleerlingen van Hoogvliet.
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Bij de analyse van sociale netwerken zijn interviews gehouden met de actoren die eventueel
met kinderen het Ruigeplaatbos zouden kunnen bezoeken. Door de beperkte onderzoeksduur
is ervoor gekozen om de meeste aandacht te besteden aan de actoren die min of meer
dagelijks in direct contact staan met de kinderen in Hoogvliet.
In dit onderzoek wordt vaak gesproken over de gebieden van de Groene Gordel. Hiermee
worden de groene gebieden die als een ring om Hoogvliet liggen bedoeld. In dit onderzoek
wordt ook gebruik gemaakt van de benaming Groene Gordel als er zowel over het
Ruigeplaatsbos als Oudelandse park gesproken wordt.
De speciale aandacht in dit onderzoek gaat echter uit naar het Ruigeplaatbos. De vragen in dit
onderzoek hebben dan ook voor het overgrote deel betrekking op het Ruigeplaatbos.
Tot slot moet het begrip natuur in dit onderzoek breed gelezen worden. Natuur in dit
onderzoek is min of meer synoniem aan groene ruimte. Het begrip is opzettelijk breed
gehouden om onderscheid te kunnen maken tussen de voorkeur van geordende natuur en ruige
natuur. Daarnaast is het Ruigeplaatbos een natuurgebied dat langzaam aan het transformeren
is van een geordend parklandschap tot nieuwe ruige natuur. Hierdoor wordt het Ruigeplaatbos
nog niet door alle inwoners van Hoogvliet als een natuurgebied gezien.
1.6

Leeswijzer

Na de inleiding van dit onderzoek zal in hoofdstuk 2 het conceptuele raamwerk van dit
onderzoek besproken worden. In hoofdlijnen komen drie concepten aan de orde, namelijk
natuurbeleving bij kinderen, allochtonen en natuur en een bespreking van het begrip
wildernisnatuur. Bij het bespreken van het concept natuurbeleving bij kinderen komen
didactische aspecten bij het natuur aan de orde, worden de begrippen natuurbeleving en
natuurervaringen besproken en wordt in het kort een beschrijving gegeven over natuur- en
milieueducatie en allochtonen. Bij het concept allochtonen en natuur worden het begrip
autochtoon en allochtoon toegelicht en worden een aantal onderzoeken met betrekking tot
allochtonen en natuurrecreatie besproken. In het laatste concept wildernisnatuur wordt uit
gewerkt met betrekking tot de arcadische natuurtraditie, natuurbeleving en de ontwikkeling
van de wildernisnatuur in de Nederlandse natuurontwikkeling.
In hoofdstuk 3 wordt in het kort een beschrijving gegeven over Hoogvliet en de
stadsontwikkeling die in de deelgemeente op dit moment gaande is. Aansluitend wordt een
korte beschrijving gegeven over het ontstaan en ‘ontwikkeling’ van het Ruigeplaatbos.
Hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de (eventuele) actoren die met kinderen het
Ruigeplaatbos kunnen bezoeken. Deze actoren zijn ingedeeld in actorcategorieën. Met een
aantal van deze actoren is gesproken en is van een aantal actoren informatie op internet
gezocht. De uitkomsten zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk.
De natuurbeleving van de kinderen zelf staat in hoofdstuk 5 centraal. Door middel van
opdrachten voor de kleuters en vragenlijsten voor de kinderen van de bovenbouw van drie
basisscholen (één groep kinderen per school) en participatieve observatie bij deze groepen
tijdens de veldlessen is geprobeerd inzicht te krijgen in wijze waarop de kinderen de ruige
natuur in het Ruigeplaatbos ervaren en beleven.
In hoofdstuk 6 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen van dit onderzoek en worden
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
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Er wordt afgesloten met het ter discussie stellen van een aantal onderzoeksuitkomsten in
hoofdstuk 7. Hierbij worden tevens zaken besproken die tijdens dit onderzoek een bepaalde
rol van betekenis hebben gehad.
Aan het einde van dit rapport zijn een literatuurlijst en enkele bijlagen opgenomen.
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Hoofdstuk 2: Conceptueel Raamwerk

2.1

Inleiding

Doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de natuurbeleving van kinderen, met
name als het gaat om ruige natuur, en met speciale aandacht voor kinderen van allochtone
afkomst. Tevens is het de bedoeling meer inzicht te verkrijgen in wat begeleiders of ouders
beweegt om al dan niet met hun kinderen naar natuurgebieden in de buurt te gaan.
De natuurbeleving van kinderen in de ruige natuur speelt een grote rol in dit onderzoek. Om
inzicht te krijgen in de natuurbeleving en -ervaring van kinderen is gebruik gemaakt van
onderzoeken op het gebied van natuur –en milieueducatie. Hoe kinderen ruige natuur beleven
staat in deze onderzoeken nog niet centraal. Het gaat bij deze onderzoeken met name om de
didactische aspecten bij onderzoek naar natuurbeleving. De onderzoeken op het gebied van
natuur –en milieueducatie, met speciale aandacht voor kinderen van allochtone afkomst zijn
ook beperkt. De onderzoeken met de autochtone kinderen zullen in dit onderzoek als leidraad
fungeren.
Om inzicht te krijgen in wat ouders en begeleiders beweegt om naar natuurgebieden te gaan,
is in de eerste plaats gekeken naar onderzoeken dat betrekking heeft op hoe allochtonen de
Nederlandse natuur ervaren. Er bestaat nog weinig specialistisch onderzoek over allochtonen
en natuur, maar de onderzoeken over vrijetijdsbesteding en recreatie van allochtonen bieden
ook de nodige inzichten in de bezoeken aan en de waardering van de Nederlandse natuur door
deze groep van de Nederlandse samenleving. In de tweede plaats is er gekeken naar
onderzoeken die betrekking hebben op de ontwikkeling van ruige natuur in Nederland en de
reacties die dit type natuur kunnen opwekken bij de verschillende lagen en groepen van de
Nederlandse samenleving.
Alvorens dieper in te gaan op de natuurbeleving en motivaties van ouders en begeleiders om
met hun kinderen al dan niet naar de Nederlandse natuur te gaan, zal in dit hoofdstuk een
beeld geschetst worden van de huidige wetenschappelijke inzichten over deze onderwerpen.
Deze wetenschappelijke inzichten dienen enerzijds als achtergrondinformatie, anderzijds als
een leidraad voor dit onderzoek.
2.2

Natuurbeleving van kinderen

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de definitie van natuur- en milieueducatie vanuit
pedagogisch oogpunt. Natuur- en milieueducatie wordt vanuit dit oogpunt beschreven als een
activiteit die gericht is op omgeving gerichte leerprocessen. De omgeving gerichte
leerprocessen kunnen, deels zelfstandige en individueel, bijdragen aan de ontwikkeling van
begrippen, waarden en persoonsvorming. (Van Weelie & Wals, 1998)
In deze paragraaf worden natuurervaring, natuurbeleving en aandachtspunten bij kinderen van
verschillende leeftijdsgroepen besproken. Tot slot zal kort worden ingegaan op de ervaringen
van natuur- en milieueducatie bij allochtone kinderen.

14

2.2.1 Natuurervaring en natuurbeleving
Bij het opdoen van natuurervaring en natuurbeleving zijn twee aspecten die een belangrijke
rol spelen bij natuur –en milieueducatie. In deze subparagraaf worden deze twee begrippen
nader toegelicht. Kellert is in zijn onderzoek ingegaan op de betekenis van natuurervaringen
voor kinderen. Hierbij heeft hij een onderscheid gemaakt in drie typen natuurervaringen:
•
•
•

Directe natuurervaringen: direct zintuiglijk en spontaan contact met planten, dieren
en habitats, die een grote mate van natuurlijkheid hebben;
Indirecte natuurervaringen: direct zintuiglijk contact met planten, dieren en habitats,
maar dan in een context die door volwassenen geregeld is;
Natuurervaringen uit tweede hand: zonder direct zintuiglijk contact, zoals in musea,
boeken en media. (Kellert, in: Kahn & Kellert, 2002)

Het opdoen van een natuurervaring hangt nauw samen met natuurbeleving, maar
natuurbeleving gaat een stapje verder. In het dagelijks taalgebruik heeft natuurbeleving veelal
betrekking op gevoelens van affectie voor de natuur. Het kan hierbij zowel om positieve als
negatieve emoties gaan die natuur bij personen kan opwekken. Bij fenomenologisch
onderzoek heeft natuurbeleving volgens Margadant-van Arcken een ruimere betekenis:
‘Naast de zuiver emotionele kant van gevoelens heeft beleving alles te maken met
betekenisverlening en waardetoekenning. Beleving is echter geen simpele optelsom van deze
drie aspecten. Gevoelens, betekenisverlening en waardetoekenning zijn ten nauwste met
elkaar verbonden en eigenlijk niet van elkaar te scheiden’ (Margadant-van Arcken, 1995: p.
75)
Kennis is volgens Margadant-van Arcken ook zeer nauw betrokken bij natuurbeleving. Met
kennis bedoelt Margadant-van Arcken niet alleen cognitieve kennis, maar ook al het ´weten´
wat mensen vanaf hun geboorte verworven hebben. Gevoelens, betekenisverlening en
waardetoekenning hebben volgens haar alles te maken met de kennis die een persoon heeft
over de zaken waar de natuurbeleving betrekking op heeft. (Margadant-van Arcken, 1995)
Tevens zijn er volgens Margadant-van Arcken bij de verschillende leeftijdsgroepen van
kinderen diverse aandachtspunten te onderscheiden die een rol spelen bij de natuurbeleving
van kinderen.
2.2.2 Aandachtspunten bij natuuronderwijs vier- tot zeven jarigen
Jonge kinderen beleven de wereld vanuit zijn of haar persoonlijke relaties en ervaringen met
die wereld. Ondanks dat kinderen in deze leeftijdsgroep al deel beginnen te nemen in de
sociaal en cultureel gevormde wereld, hebben ze nog geen besef van de betekenissen die
volwassenen aan die relaties en ervaringen geven. Daarnaast overheerst bij kinderen in deze
leeftijdsgroep de synthetiserende denkwijze. De synthetiserende denkwijze houdt in dat het
kind alle bekende concrete kenniselementen benut, deze met elkaar verbindt en op deze
manier een afgerond beeld probeert te krijgen. (Margadant-van Arcken, 1990) Volgens
Margadant-van Arcken is een systematische inventarisatie van natuurbeelden van kleuters niet
goed mogelijk en kan een natuurbeeld van een kleuter slechts indirect worden waargenomen
door spel en beleving.
Groene natuur is volgens Margadant-van Arcken voor kleuters doe-natuur die uitnodigt tot
activiteiten. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat kleuters alle niet bewegende dingen
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als dode dingen beschouwen en alles wat beweegt als levend. (Margadant-van Arcken, 1995)
Volgens Margadant-van Arcken ontstaat schoonheidsbeleving bij kleuters voor dingen uit de
natuur alleen bij geïsoleerde objecten in de natuur zoals bij stenen en bloemen. Kennismaking
met dieren loopt volgens Margadant-van Arcken volgens een vast patroon: kinderen willen
eerst weten of het dier niets doet, pas dan durven ze het dier aan te raken en krijgen ze
interesse in het dier. (Margadant-van Arcken, 1988)
2.2.3 Aandachtspunten bij natuuronderwijs bij acht- tot twaalfjarigen
Net zoals bij de vier- tot zevenjarige kinderen geldt ook bij de kinderen in de leeftijd van acht
tot twaalf jaar dat groene natuur uitnodigt tot activiteiten. Margadant-van Arcken benoemt de
relatie die kinderen met de natuur hebben een existentiële speelrelatie. Dat wil zeggen dat de
speelrelatie heel primair gericht is op onmiddellijke ervaringen. Een lange weg lokt
bijvoorbeeld vaak uit tot rennen en een holle buis tot schreeuwen. (Margadant-van Arcken,
1995) Net zoals de kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar, leven kinderen van acht tot
twaalf jaar nog in persoonlijke wereld. Deze belevingswereld neemt af naarmate de kinderen
ouder worden. Ondanks dat de kinderen in deze leeftijdsgroep leren lezen, schrijven en leren
dingen in een verband te plaatsen, speelt volgens Margadant-van Arcken deze persoonlijke
wereld nog steeds een grote rol. Veelal beredeneren kinderen in deze leeftijdsgroep zowel de
levende als niet-levende natuur vanuit een personalistische animistische benadering. Deze
benadering houdt in dat kinderen doen alsof de dingen en dieren persoonlijkheidskenmerken
hebben en dat dingen uit een bezielde materie bestaan. Dit wil echter niet zeggen dat kinderen
animistische denken, maar juist een animistische betekenis aan iets verlenen. Margadant-van
Arcken merkt op dat de personalistische animistische benadering niet optreedt bij planten.
Margadant-van Arcken vermoedt dat dit feit veroorzaakt wordt door het statische karakter van
planten. Bomen kunnen hierop een uitzondering vormen.
Het taalgebruik van acht- tot twaalfjarigen is van belang als ordeningsprincipe en houvast bij
het leren over de natuur. Taalgebrek of een gebrek aan woorden om uit te leggen wat men
bedoelt is een kenmerkend verschijnsel voor kinderen van deze leeftijd. Kinderen lossen dit
vaak op door handen en voeten te gebruiken. (Margadant-van Arcken, 1990)
Margadant-van Arcken heeft een schema opgesteld waarin ze een onderscheid heeft gemaakt
in typen natuur die op kinderen een uitnodigende indruk maken:
•
•
•
•
•

Uitdagende natuur;
Gebruiksnatuur;
Intrigerende natuur;
Esthetische natuur;
Recreatieve natuur.

De uitdagende natuur ‘daagt uit’ om overwonnen te worden. Hierbij staat het ontdekken en
het beleven van spannende avonturen centraal. Bij de gebruiksnatuur is er minder sprake van
expliciete spanning en avontuur dan bij de uitdagende natuur. Voorbeelden van
gebruiksnatuur zijn speelnatuur, eetnatuur, heilzame natuur en de natuur als
grondstoffenleverancier. Kenmerken van de cultuur waarin een kind is opgegroeid, kunnen bij
de gebruiksnatuur naar voren komen. De intrigerende natuur kan de kinderen oproepen om
nader kennis over de natuur op te nemen, het meer willen weten van de natuur, en het speuren
en spieden in de natuur. Bij de esthetische natuur gaat het om de schoonheidsbeleving van
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kinderen. Tot slot staat recreatieve natuur voor natuur die dient als een decor van
ontspanningsactiviteiten of die doel is van uitstapjes. (Margadant-van Arcken, 1990) Dit
model is opgesteld aan de hand de uitkomsten van natuur- en milieueducatie onderzoek, maar
kan in een veel bredere context gebruikt worden.
2.2.4 Natuur- en milieueducatie en allochtonen
Kinderen in het basisonderwijs, met name in de Randstad, hebben uiteenlopende culturele
achtergronden. Het leermateriaal, behorende bij natuur –en milieueducatie, dat vandaag de
dag gebruikt wordt in het basis- en voortgezet onderwijs, is nog vrijwel uitsluitend afgestemd
op Westerse cultuurtradities. Hierdoor kan het zijn dat het lesmateriaal minder goed aansluit
bij de percepties van kinderen met (niet-westerse) allochtone achtergrond.
Van Koppen heeft in een verkennend onderzoek een aantal bevindingen op een rijtje gezet
over natuur- en milieueducatie op basisscholen met veel kinderen van allochtone afkomst. In
de eerste plaats wordt in het onderzoek van van Koppen naar voren gebracht dat natuur- en
milieueducatie op dergelijke basisscholen weinig prioriteit heeft, omdat de nadruk op deze
scholen meer op taal- en rekenonderwijs ligt. Deze scholen willen zoveel mogelijk tijd
besteden om de ontwikkelings- en taalachterstand bij sommige allochtone kinderen in te
halen. In de tweede plaats sluit de gangbare natuur- en milieueducatie nog onvoldoende aan
bij bepaalde allochtone groeperingen. Dit kan veroorzaakt worden doordat natuur en milieu
bij de allochtone kinderen thuis weinig aan bod komt. Natuur en milieu heeft in deze gevallen
de interesse van de ouders niet. De ouders zien natuur- en milieueducatie meer als een taak
van de school. Dit betekent echter niet dat allochtone ouders natuur –en milieu niet
waarderen. Veel allochtone ouders hechten bijvoorbeeld waarde aan een gezonde omgeving
en een frisse lucht. In de derde plaats kan het materiaal voor natuur- en milieueducatie
aanzienlijk verbeterd worden door rekening te houden met het taalniveau van de allochtone
kinderen. Begrippen die in eerste instantie vanzelfsprekend lijken, kunnen bij de allochtone
leerlingen toch meer uitleg nodig hebben. Een andere verbetering zou kunnen zijn dat er bij
natuur- en milieueducatie meer rekening gehouden wordt met culturele verschillen in
natuurwaardering. Een optie voor verbetering voor natuur- en milieueducatie lesmateriaal zou
het creëren van apart lesmateriaal voor allochtone leerlingen kunnen zijn. In de praktijk
blijken leerkrachten hiervoor niet altijd een voorstander te zijn. (van Koppen, 2000)
In het onderzoek van Margadant-van Arcken (1990) gaven leerkrachten aan dat sommige
allochtonen kinderen te maken hebben met een ontwikkelings- en ervaringsachterstand, met
name bij natuur –en milieueducatie. Bij veel natuur- en milieueducatie onderwerpen hebben
de autochtone kinderen een voorsprong op de allochtone kinderen. Het komt ook wel eens
voor dat bij bepaalde onderwerpen de allochtone kinderen een voorsprong hebben op de
autochtone kinderen, bijvoorbeeld bij het spinnen van wol of eetbaarheid van planten.
Leerkrachten erkennen in veel gevallen de specifieke kennis van leerlingen uit het land van
herkomst niet. Kennisvoorsprong van allochtone kinderen stuit dan op een cultuurdominantie,
oftewel de Nederlandse natuur is dan maatgevend bij natuur –en milieueducatie. (Margadantvan Arcken, 1990)
Ondanks dat er tot op heden nog weinig gespecialiseerd onderzoek is verricht naar natuur- en
milieueducatie met betrekking tot allochtone kinderen, worden de etnische/multiculturele
aspecten wel regelmatig genoemd in de gangbare onderzoeken naar natuur- en milieueducatie
in Nederland. Er zijn in Nederland wel verschillende groepen actief die zich bezighouden met
natuur- en milieueducatie en actief nadenken om allochtonen beter bij natuur- en
milieueducatie te betrekken, zoals de bijvoorbeeld de Zeisterkring.
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2.3

Allochtonen en natuur

2.3.1 De begrippen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’
Sociale ontwikkelingen in de afgelopen veertig jaar hebben ertoe geleid dat de Nederlandse
samenleving een toenemend multi- of intercultureel karakter heeft gekregen. (van Koppen,
2000) Het aantal allochtonen zal volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) ook de
komende jaren nog groeien, namelijk van 3 miljoen in 2002 naar circa 3,5 miljoen in 2010.
(CBS, 2003) De vier grootste groepen allochtonen in Nederland zijn allochtonen van Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. (Schmeink & ten Wolde, 1998)
Onderzoek over allochtonen en natuur begint de laatste paar jaren steeds meer van de grond te
komen. Bij dergelijke onderzoeken is het belangrijk om stil te staan bij wat er precies onder
het begrip ‘allochtoon’ verstaan wordt. Het CBS beschrijft een allochtoon als een persoon
waarvan tenminste één van de ouders in het buitenland geboren is. Een autochtoon is volgens
het CBS een persoon met twee in Nederland geboren ouders.
Het CBS maakt een onderscheid in een tweetal belangrijk aspecten bij het begrip allochtoon.
In de eerste plaats maakt het CBS een onderscheid tussen westerse -en niet-westerse
allochtonen:
•
•

Westerse allochtonen zijn allochtonen die van Europese afkomst zijn of afkomstig zijn
uit landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen (incl.
Indonesië en Noord-Amerika en Japan);
Niet-westerse allochtonen zijn allochtonen afkomstig uit Turkije, Afrika, LatijnsAmerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

In de tweede plaats maakt het CBS een onderscheid tussen eerste, tweede en derde generatie
allochtonen:
•
•
•

De eerste generatie allochtonen bestaat uit personen waarbij tenminste één van de
ouders in het buitenland geboren is;
De tweede generatie allochtonen bestaat uit personen die in Nederland geboren zijn,
maar waarbij tenminste één van de ouders in het buitenland geboren zijn. (CBS, 2004)
Van een derde generatie spreekt men volgens het CBS als tenminste één van de
grootouders in een (niet-westers) land geboren is, maar beide ouders in Nederland
geboren zijn.

Sinds een aantal jaren hanteert het CBS ook het begrip derde generatie allochtonen. Het gaat
hierbij met name om personen van niet-westers afkomst. Deze derde generatie allochtonen
worden, volgens de definitie van het CBS, niet meer als allochtoon beschouwd, maar als
autochtoon. Het creëren van deze derde generatie groep is volgens het CBS bijvoorbeeld
nodig om een inzicht te krijgen in de mate waarin de niet-westerse allochtonen en hun
kinderen integreren en bijvoorbeeld de effectiviteit van het (integratie)beleid. (CBS, 2003)
Ook zal erbij stil gestaan moeten worden dat niet alle allochtonen over een kam geschoren
worden. Het verschil in etnische achtergrond maakt dat allochtonen met verschillende
achtergronden anders over bepaalde natuur en milieu onderwerpen denken. Kennis,
betrokkenheid, gedrag, allochtone groep verschillen. (SME MilieuAdviseurs, 1996)
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2.3.2 Allochtonen en natuurrecreatie
Het grootste deel van de Nederlandse bevolking, dus zowel mensen van autochtone als
allochtone afkomst, bezoeken alleen de natuur om daar te recreëren. Natuurstudie is voor het
overgrote deel van de Nederlandse bevolking geen reden om naar natuurgebieden te gaan.
(Buijs & Volker, 1997) Natuurrecreatie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen
blijft grotendeels beperkt tot de directe woonomgeving. Het samenzijn bij het gezin, familie
en vrienden van de eigen groep is een belangrijkere drijfveer voor deze groepen om naar de
natuur te gaan dan de natuur zelf. Natuurbeleving speelt bij deze groep allochtonen
nauwelijks een rol.
Uit onderzoek van Jókövi (2000) bleek dat ongeveer 16% van de allochtonen wel eens een
bezoek brengt aan natuurlijke landschappen. Van de autochtone Nederlandse bevolking
brengt 50% wel eens een bezoek aan natuurlijke landschappen. In het onderzoek van Jókövi
worden strand en duinen en recreatiegebieden niet tot natuurlijke landschappen gerekend. Dat
slechts 16% van de allochtone bevolking natuurlijke landschappen bezoekt, betekent echter
niet dat ze nooit een bezoek brengen aan de groene ruimte. Juist van recreatiegebieden, zoals
gecultiveerde stadsparken, maken de allochtonen veel gebruik. (Jókövi, 2000)
Volgens Jókövi vinden allochtonen het belangrijk om hun vrije tijd te besteden in de openbare
ruimte. Met openbare ruimte wordt hier niet alleen de groene ruimte bedoeld maar ook de
bebouwde ruimte. De allochtonen die het belangrijk vinden om hun vrije tijd in de buitenlucht
te besteden geven hiervoor veelal als reden:
•
•
•
•
•
•
•

Genieten van de frisse lucht;
Genieten van de zon;
Een buitenmens kunnen zijn;
Ontspanning;
Tot je zelf komen;
Afwisseling;
Spannend want onvoorspelbaar;

Zoals eerder in deze paragraaf genoemd bezoeken allochtonen in het algemeen weinig
natuurgebieden buiten de stad. Volgens Jókövi zijn, behalve het strand, de zee en de duinen,
de andere natuurgebieden weinig populair. Jókövi concludeert dat allochtonen de natuur in
Nederland buiten de stad in het algemeen wel aantrekkelijk vinden, maar vinden ze het niet
echt de moeite waard deze gebieden in hun vrije tijd te bezoeken. Dit geld met name voor
heidegebieden, meren en plassen. Bossen worden door de allochtonen weinig bezocht.
Volgens Jókövi bezoekt ongeveer 50% van de Turken en Marokkanen het bos. Surinamers
bezoeken het bosgebied minder vaak dan de Turken en Marokkanen. Landbouwgebieden zijn
verre van populair onder de allochtonen van de tweede generatie. Allochtonen gaven aan dat
ze niet zouden weten wat ze zouden moeten doen. Het achterblijvende bezoek aan
natuurgebieden zou volgens Jókövi ook kunnen liggen aan gebrek aan tijd, geld, vervoer en
gezelschap. (Jókövi, 2000) Ondanks dat allochtonen nauwelijks natuurgebieden buiten de stad
bezoeken en onbekend zijn met de natuur in dergelijke gebieden, hebben ze vaak toch het idee
dat de natuur in Nederland niet te vergelijken valt met de natuur in het land van herkomst. In
het algemeen vinden allochtonen dat de Nederlands natuur schaars is en vaak kunstmatig van
karakter. Voor veel allochtonen is de Nederlandse natuur dan ook een tegenvaller als het
vergelijken met de wilde en natuurlijke natuur in het land van herkomst, die soms ook
bedreigend en gevaarlijk kan zijn door de aanwezigheid van bijvoorbeeld slangen en giftige
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insecten. Ook zijn veel allochtonen van mening dat de Nederlandse natuur niet schoon is.
Hierbij valt te denken aan hondenpoep en vieze meertjes in een park. (Somers et al., 2004)
De afstand tussen natuur en eerste generatie allochtonen (migrant) wordt ni het onderzoek van
Somers et al. (2004) verklaard doordat de migrant naast de vertrouwde leefomgeving ook de
vertrouwde natuurlijke omgeving achter zich heeft moeten laten. Speelde de natuur voor de
migrant in het land van herkomst voor zijn vertrek nog geen belangrijke rol, deze rol wordt
belangrijker naarmate de afstand naar die natuur toeneemt. Met name ook omdat de migrant
in een stukje onbekend verstedelijkt gebied terecht gekomen is waar hij of zij nauwelijks
contact met de natuurlijke omgeving heeft. Een ander gevolg van het migratieproces is
volgens Somers et al. dat de ervaring, kennis en het vertrouwd zijn met de natuur niet langer
meer op de jongere generatie overgebracht kan worden. Er is dan een soort breuk ontstaan in
de natuurervaring tussen de eerste en tweede generatie allochtonen. (Somers et al., 2004)
De verwachting is dat in de toekomst de natuurwaardering –en beleving van allochtone
groeperingen, met name na de tweede generatie, in Nederland meer zullen gaan lijken op die
van de autochtone Nederlanders. (van Koppen, 2000)
2.4

Het begrip ‘wildernisnatuur’ nader bekeken

2.4.1 Twee hoofdtradities van mens - natuur interacties
In de westerse moderne geschiedenis kunnen volgens van Koppen twee hoofdtradities van
mens - natuur interacties worden weergegeven. De eerste traditie beschrijft van Koppen als
een technologische beheersing van de natuur als een hulpbron voor materiele vooruitgang.
Hierbij spelen wetenschap en technologie, industrialisering van productie en rationalisering
van landbouw een belangrijke rol. De tweede traditie beschrijft van Koppen als een
natuurwaardering op basis van culturele, esthetische en morele waarden die worden
toegekend aan de natuur zelf. Deze traditie wordt in de wetenschappelijke literatuur
‘arcadisch’ genoemd. De sociale oorsprong van de arcadische visie ligt volgens van Koppen
in de urbane hogere en middenklassen in de 19e eeuw (de Romantiek). De arcadische traditie
wordt sterk beïnvloed door kunst, religie en vrijetijdscultuur. Wildernisnatuur en de rurale
idylle waren de ideaaltypes van de arcadische natuur in de 19e eeuw. Tegenwoordig wordt
wildernisnatuur als ‘echte’ arcadische natuur gezien. De twee tradities van mens - natuur
interacties ontwikkelen zich in onderlinge samenhang, waarbij de eerste beschreven traditie
de meeste aanhangers heeft. (van Koppen, 2002) In dit onderzoek zal worden ingegaan op de
op het arcadische ideaaltype ‘wildernisnatuur’.
2.4.2 Natuurbeleving en wildernisnatuur
Natuurbeleving heeft in dit onderzoek betrekking op gevoelens van affectie voor de natuur,
met betrekking tot emotionele beleving in zowel positieve als negatieve zin. (Margadant-van
Arcken, 1995)
De arcadische vorm van natuurbeleving kan volgens van Koppen onder andere verklaard
worden door het feit dat het stadsleven en het leven van het platteland verder uit elkaar
kwamen te liggen. De stedelingen en het hof gingen de schoonheid van het platteland
idealiseren en begonnen terug te verlangen naar de natuur en dan met name naar de goede
dingen van de natuur, zoals frisse buitenlucht. Het imago van de natuur hing samen met
geleidelijk vorderende domesticatie en cultivering van de natuur. Naast de voorkeur voor de
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rurale idylle, waren er ook mensen uit deze groep die zich aangetrokken tot voelden tot
wildernisnatuur. Veelal waren dit mensen uit een culturele elite, maar ook personen uit de
hogere sociale klassen. (van Koppen, 2002)
Volgens van den Berg lijkt er een samenhang te bestaan tussen de voorkeur van
natuurbeleving en de sociale klasse waaruit men komt. Uit diverse huidige onderzoeken blijkt
dat de huidige aanhangers voor wilde natuur met name te vinden zijn onder de progressieve
stedelingen en personen uit de hogere sociaal-economische klassen. De in het algemeen wat
meer kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving, met name mensen met een lage
sociaal-economische status, allochtonen en bejaarden, geven aan negatieve gevoelens te
koesteren voor wildernisnatuur. Deze groepen geven in het algemeen een grotere voorkeur
aan veilige, gecultiveerde natuur. Deze negatieve gevoelens hebben echter niet direct
betrekking op natuurbeleving, maar op de beleving van orde en veiligheid. De negatieve
gevoelens voor wildernisnatuur hebben echter wel invloed op hoe deze groep mensen de
wildernisnatuur ervaren en beleven. (van den Berg, 2003)
2.4.3 Natuurontwikkeling van wildernisnatuur in Nederland
Begin jaren negentig kwam wildernisnatuur in het Nederlandse natuurontwikkelingsbeleid
extra onder de aandacht. In het natuurontwikkelingsbeleid kreeg de Nederlandse
wildernisnatuur de betekenis van zelfregulerende natuur die tegelijkertijd door mensen was
ontwikkeld. Met name het laatste aspect zorgde ervoor dat deze vorm van wildernisnatuur als
veilig werd beschouwd. (van den Berg, 2003) Volgens Drenthen bepleiten voorstanders van
de wildernisnatuur, veelal ecologen en natuurontwikkelaars, in het natuurontwikkelingdebat
dat er weer meer ruimte gegeven moet worden aan natuurlijke processen die het landschap
gevormd hebben. Bij natuurlijk processen kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het spel
van land en water en begrazing door grote grazers. De voorstanders zijn van mening dat áls de
Nederlandse natuur weer vrij spel krijgt, het oorspronkelijke landschap, zoals dat eeuwenlang
in Nederland was voordat de mens ingreep, uiteindelijk weer spóntaan zou kunnen ontstaan,
De tegenstanders, de beschermers van het cultuurlandschap, in dit debat hebben een grote
weerstand tegen de ontwikkeling van wildernisnatuur. Echte natuur is volgens deze groep
mensen natuur die in Nederlands is ontstaan in het eeuwenlange samenspel tussen de mens en
zijn omgeving. Zij verafschuwen de ‘maakbaarheid’ van de natuurgebieden van vandaag de
dag en zijn van mening dat deze maakbaarheidgedachte typerend is voor moderne mensen die
denken dat alles zich laat maken en manipuleren. De tegenstanders vinden de nieuwe
natuurgebieden een goedkope imitatie van echte natuur. (Drenthen, 2002)
Het Ministerie van L.N.V. probeert vandaag de dag beter in te spelen op de betekenis en
belang van natuur voor de samenleving. Het creëren van wildernisnatuur of ruige natuur word
door de overheid steeds meer aangemoedigd. Desondanks is van den Berg van mening dat
beleidsmakers nauwelijks aandacht hebben voor het feit dat dergelijke typen natuur wel eens
niet door iedereen gewaardeerd zou kunnen worden en juist negatieve emoties kan opwekken.
Grote grazers, zoals de Schotse Hooglanders en Konikpaarden, kunnen voor sommige mensen
een groot obstakel zijn om een natuurgebied te bezoeken. Zolang men maar goed afstand
houdt van de grote grazer, zal men niets gebeuren. Doordat ze zich voor hun angst schamen
en niet met de angst geconfronteerd willen worden, zijn deze mensen juist eerder geneigd de
natuur te vermijden. Veelal durven mensen niet echt voor hun angst voor de natuur uit te
komen, omdat de Nederlandse natuur als veilig wordt beschouwd. (van den Berg, 2003)
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2.5

Evaluatie

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de
natuurbeleving van kinderen in deelgemeente Hoogvliet. Door de beperkte onderzoeksduur is
er een selectie gemaakt van de didactische aspecten bij natuur- en milieueducatie die in
onderzoek belicht worden.
In dit onderzoek zal een eerste indruk gegeven worden over hoe kinderen in Hoogvliet de
groene ruimte in hun directe woonomgeving, met speciale aandacht voor het Ruigeplaatbos,
ervaren en beleven. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de drie typen natuurervaringen
van Kellert en de definitie van natuurbeleving van Margadant- van Arcken. (zie paragraaf
2.2.1)
Tevens staan de didactische aspecten van kinderen in de leeftijd van vier tot zeven en acht tot
twaalf jarigen centraal. Bij deze didactische aspecten gaat het erom in hoeverre deze overeen
komen met wat er in het praktijkonderdeel van dit onderzoek waargenomen wordt. Hetzelfde
geldt voor het onderdeel over natuur- en milieueducatie en allochtone kinderen.
Over de natuurervaring -en beleving van zowel allochtone als autochtone kinderen in de ruige
natuur is in Nederland nog weinig onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft als doel hier meer
inzicht in te krijgen.
Bij het verkrijgen van inzicht in wat begeleiders of ouders, met speciale aandacht voor
allochtone ouders, beweegt om al dan niet met hun kinderen naar natuurgebieden in de buurt
te gaan, wordt gebruik gemaakt van literatuur op het gebied van recreatiegedrag van
allochtonen en studies over allochtonen en natuur. Het onderdeel over wildernisnatuur is van
toepassing op ouders en begeleiders van zowel autochtone als allochtone afkomst. Het
onderdeel geeft de achterliggende gedachte achter deze vorm van natuurontwikkeling kort
weer. Ook hier wordt het praktijkonderdeel van dit onderzoek vergeleken met de uitkomsten
van de literatuurstudie.
De onderwerpen die in dit hoofdstuk besproken zijn, dienen enerzijds als
achtergrondinformatie, anderzijds worden een aantal onderwerpen besproken in de
hoofdstukken 4 en 5. Tevens zullen een aantal onderwerpen in de conclusie en de discussie
besproken worden.
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Hoofdstuk 3:
Ruigeplaatbos

3.1

Beschrijving van deelgemeente Hoogvliet en het

Inleiding

Hoogvliet is een zuidelijke deelgemeente van Rotterdam. In Hoogvliet wonen ongeveer
35.500 inwoners, waarvan 31,8% van de inwoners van allochtone afkomst is. De grootste
groepen zijn afkomstig uit Suriname (8%) en de Nederlandse Antillen (5,7%) (COS
Gemeente Rotterdam, 2004)
Hoogvliet heeft een roerige tijd gekend. Met name in de jaren ’70, ’80 en ’90 was er een hoge
werkloosheid in Hoogvliet en de leefbaarheidproblemen in de deelgemeente stapelden zich
op. Hoogvliet kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Om de problemen in Hoogvliet aan te
pakken is de deelgemeente halverwege de jaren ’90 van start gegaan met een grootschalige
stadsvernieuwing door middel van een herstructurering van de woonwijken en de verbetering
van de leefkwaliteit door meer ruimte te geven aan natuur. (Deelgemeente Hoogvliet, 2000)
3.2

Herstructurering in deelgemeente Hoogvliet

In 1998 is in deelgemeente Hoogvliet een grote herstructureringsoperatie van start gegaan.
Hierbij gaat het om de sloop en bouw van 4800 woningen, maar ook om kwaliteitsverbetering
van de leefomgeving (groen en water), vermindering milieuoverlast (met name geluid),
sociale betrokkenheid en participatie van de bewoners en het creëren van meer
werkgelegenheid.Belangrijke drijfveer voor de herstructurering was de neerwaartse spiraal
waarin Hoogvliet zich op dat moment bevond te keren. (Deelgemeente Hoogvliet, 2000)
In een gesprek met wethouder Cornelissen van deelgemeente Hoogvliet werd duidelijk dat in
de jaren ’70 en ’80 de werkloosheid in Hoogvliet sterk toe nam. Daarnaast trokken de wijken
in Hoogvliet volgens de wethouder in het algemeen alleen mensen uit de lage
inkomensgroepen en starters. Dit kwam onder andere omdat na de Tweede Wereldoorlog, ten
tijde van de woningnood, in Hoogvliet veel sociale huurwoningen waren gebouwd, met name
kleine portiekwoningen. Tot halverwege de jaren ’90 waren 80% van de woningen in
Hoogvliet sociale huurwoningen. Zodra het financiële draagvlak van mensen toenam, waren
deze mensen volgens de wethouder genoodzaakt, indien ze groter wilden gaan wonen,
Hoogvliet te verlaten. Om deze reden hebben, volgens de wethouder, veel werkenden en
veelal ook mensen met een hoger opleidingsniveau Hoogvliet moeten verlaten en trokken de
wijken in Hoogvliet alleen nog maar mensen uit lage inkomensgroepen. (gesprek wethouder
Cornelissen) Een andere reden voor mensen om Hoogvliet te verlaten of om zich niet in
Hoogvliet te vestigen, was omdat de zware industrie van de Botlek Hoogvliet associeerden
met een slecht leefklimaat. Door de hoge werkloosheid, het lage opleidingsniveau, de
afbrokkelend voorzieningenniveau en de leefbaarheidproblemen in de wijken, begonnen de
problemen zich op te stapelen. In de begin jaren ’90 werd er daarom besloten tot een
grootschalige stadsvernieuwing in de vorm van de hier bovengenoemde herstructurering over
te gaan. (Deelgemeente Hoogvliet, 2000; gesprek wethouder Cornelissen)
De kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in het herstructureringsproject betekent onder
andere dat de natuur dichter bij de mensen wordt gebracht. Stadsontwikkeling, waterbeheer,

23

natuurontwikkeling, educatie en recreatie worden in dit project gecombineerd. (Deelgemeente
Hoogvliet, 2000; Wereld Natuur Fonds, 2004) Dit heeft ook gevolgen gehad voor het de
gebieden van de Groene Gordel, waaronder het Ruigeplaatbos dat centraal staat in dit
onderzoek.
3.3

Het ontstaan van het Ruigeplaatbos als voorbeeldgebied van nieuwe natuur

Ruigeplaat, Meeuwenplaat en de Zalmplaat waren 200 jaar geleden een groot eiland in de
getijdenrivier de Oude Maas. Het eiland werd van het vaste land gescheiden door een
nevengeul. Tijdens laag water stond de nevengeul veelal droog. De hoofdstroom van de Oude
Maas bevond zich tussen dit eiland en Spijkenisse. In de 19e eeuw werd het eiland
ingepolderd, onder andere doordat door sedimentatie ‘de platen’ langzaam aan Hoogvliet
vastgroeiden. Meeuwenplaat en Zalmplaat werden gebruikt voor landbouw, de Ruigeplaat
bleef onder de invloed van de getijdenrivier.
De Ruigeplaat werd bestemd tot park waar mensen konden recreëren. De Ruigeplaat werd
opgehoogd met opgespoten slib tot enkele meters boven NAP. De boom- en struiksoorten
werden aangeplant en de Ruigeplaat veranderde in een netjes beheerd stadspark. (CNME de
Vuurvlinder, 2001) In de loop van de jaren kreeg het park een negatieve naam door
drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale (olie) lozingen. (gesprek wethouder Cornelissen)
In juni 1997 werd het stadspark voor een groot deel verwoest door een heftige storm. In een
deel van het bos, nu bekend als ‘het Stormbos’ (zie foto 1) waren van veel bomen, met name
populieren, de kruinen afgebroken. De deelgemeente had even geen geld beschikbaar om alles
op te ruimen. Er werd besloten alleen de paden te ontruimen van de stormschade. Het bos kon
op deze manier enkele jaren haar gang gaan. Doordat veel kruinen waren afgebroken, had het
licht vrij spel. Er verscheen een diversiteit en veelheid aan plantensoorten, met als gevolg dat
er ook een veelheid aan dieren door het Ruigeplaatbos werden aangetrokken. (CNME de
Vuurvlinder, 2001; gesprek wethouder Cornelissen)
Foto 1: Het Stormbos

Het Ruigeplaatbos kreeg een vernieuwde natuurlijke waarde en trok hierdoor de aandacht van
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Stichting Ark. De natuur in Ruigeplaatbos is namelijk in
een aantal opzichten uniek. Het is één van de weinige natuurgebieden in Nederland dat onder
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invloed staat van een getijdenrivier. Hierdoor heeft het natuurgebied een zeer bijzondere
natuurwaarde. Daarnaast is het Ruigeplaatbos een natuurgebied te midden van zeer grote
economische bedrijvigheid (onder andere de industrie bij Pernis), een hoge concentratie van
bebouwing en ligt het gebied tussen twee belangrijke verkeersaders in. (Wereld Natuur Fonds,
2004) In 2000 werd het Ruigeplaatbos geadopteerd door het WNF en aangewezen als
voorbeeldgebied van het programma ‘Nieuw Rotterdams Peil’. Dit programma heeft als doel
natuurontwikkeling en recreatie samen te laten gaan in een omgeving van zeer grote
economische bedrijvigheid en een hoge concentratie van bebouwing. Onder het programma
‘Nieuw Rotterdams Peil’ vallen onder andere ook de voorbeeldgebieden ‘Klein Profijt’ en
‘De Landtong Rozenburg’. (Deelgemeente Hoogvliet, 2000; Stichting Ark, 2004) Stichting
Ark voert in opdracht van het WNF het programma ‘Nieuw Rotterdams Peil’ uit en wil aan de
hand van de voorbeeldgebieden een wisselwerking tussen theorie en praktijk creëren. Om
deze reden koppelt Stichting Ark plannen voor natuur- en landschapsontwikkeling aan
voorbeeldgebieden, zoals het Ruigeplaatbos. (Stichting Ark, 2004)
In september 2001 werd door Stichting Ark een tweejarig begrazingsexperiment gestart in het
Ruigeplaatbos. (zie bijlage 1) Een kleine kudde van vier à vijf Schotse Hooglanders lopen
sinds die tijd vrij rond op ongeveer 15 ha en zorgen voor de begrazing van het gebied. (zie
foto 2) Schotse Hooglanders zijn halfwilde runderen en leven het gehele jaar door in het
natuurgebied. Hun begrazing zorgt voor een grote variatie in het gebied, doordat de dieren het
gebied begrazen, wroeten en bemesten. Na het tweejarig experiment is de begrazing van het
gebied voortgezet. Het begrazingsgebied bestaat het gebied nog uit brakwatergetijdenmoeras,
waarvan 4 ha rietland en 1,5 ha moerasbos is. In het brakwatergetijdenmoeras bevindt zich
ook de boardwalk, een lange brug van ongeveer een kilometer door het
brakwatergetijdenmoeras. (Linnartz, 2003)
Foto 2 : Schotse Hooglanders in het Ruigeplaatbos

Het Ruigeplaatbos bevindt zich op dit moment nog in een overgangsfase van gecultiveerde
natuur naar ruige natuur. Een deel van het gebied wordt extensief beheerd door middel van
begrazing van Schotse Hooglanders en een deel wordt intensief beheerd. Dit intensieve beheer
zal in de loop van de jaren steeds meer gaan afnemen, zodat de twee gebieden min of meer bij
elkaar getrokken kunnen worden. In het Ruigeplaatbos van nu, zijn elementen van het oude
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stadspark nog steeds terug te zien. De natuur in het gebied heeft de tijd nodig om zich te
ontwikkelen. De gecultiveerde elementen in het gebied zullen steeds minder te zien zijn.
Volgens wethouder Cornelissen van de deelgemeente heeft de deelgemeente hier bewust voor
gekozen. De inwoners hebben volgens haar nu nog de keus in welk gedeelte van het
Ruigeplaatbos ze willen wandelen, namelijk het begraasde gedeelte of het netjes beheerde
gedeelte. Dit onder andere om de mensen te laten wennen aan deze nieuwe vorm van natuur.
In het begin stonden de inwoners volgens de wethouder, met name de hondenbezitters,
sceptisch tegenover het begraasde gedeelte van het Ruigeplaatbos. Langzamerhand bezoeken
steeds meer mensen het begraasde gebied en neemt de weerstand van de hondenbezitters ten
opzichte van de Schotse Hooglanders af. Het intensief beheerde gedeelte laat de deelgemeente
langzaam verwilderen. Op deze manier wil de deelgemeente, volgens wethouder Cornelissen,
acceptatie kweken voor de ruige natuur bij de inwoners van Hoogvliet, in plaats van de ruige
natuur bij de inwoners op te dringen. (gesprek wethouder Cornelissen)
3.4

Evaluatie

Dit hoofdstuk heeft in het kort een beeld proberen te schetsen over de ontwikkelingen, in de
vorm van de stadsvernieuwing, die op dit moment gaande zijn in deelgemeente Hoogvliet. De
stadsvernieuwing heeft ook invloed op de ontwikkeling van de natuur in Hoogvliet.
De in paragraaf 3.2 beschreven stadsvernieuwing heeft onder andere tot doel de kwaliteit van
de groene leefomgeving in Hoogvliet te verbeteren. Met name het stadspark Ruigeplaatbos
had met zeer veel overlast in de vorm van drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale
lozingen te maken. Sinds de adoptie van het Ruigeplaatbos door het WNF en de nieuwe vorm
van beheer door Stichting Ark is de drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale lozingen
sterk afgenomen. Het zal naar alle waarschijnlijkheid wel een aantal jaren duren voordat het
Ruigeplaatbos bij de inwoners van Hoogvliet van zijn slechte imago verlost is. De wijze
waarop diverse actoren tegenover de ruige natuur in het Ruigeplaatbos staan, zal in het
volgende hoofdstuk centraal staan.
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Hoofdstuk 4: Analyse van de actoren die met kinderen naar het
Ruigeplaatbos zouden kunnen gaan

4.1

Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, blijkt dat in de praktijk de kinderen de natuurlessen in
het Ruigeplaatbos erg leuk vinden, maar er na de veldles nauwelijks nog terug komen. Men
kan zich hierbij de vraag stellen of de kinderen zelf niet geïnteresseerd zijn in de natuur of dat
andere factoren een rol spelen zoals ouders, begeleiders, sociale angsten van de ouders of
begeleiders of de culturele achtergrond van de kinderen.
In dit hoofdstuk staan de actoren1 , zowel binnen als buiten Hoogvliet, centraal. Bij deze
actoren is gekeken naar de wijze waarop de actoren tegen het Ruigeplaatbos aankijken, hoe ze
de ruige natuur ervaren. Ook is er bij sommige actoren is gekeken naar de rol die ze spelen
om met kinderen naar het Ruigeplaatbos te gaan. In dit hoofdstuk zal worden geprobeerd
inzicht te krijgen met wie kinderen het Ruigeplaatbos, maar ook de andere gebieden van de
Groene Gordel, bezoeken. De bezoeken aan het Ruigeplaatbos staat echter wel centraal in dit
hoofdstuk.
4.2

Netwerkanalyse

De kinderen uit Hoogvliet kunnen het Ruigeplaatbos in verschillende contexten bezoeken,
bijvoorbeeld in recreatieve of educatieve context. Per context kunnen de personen met wie de
kinderen naar het Ruigeplaatbos gaan ook weer verschillen.
Bij het beredeneren met wie kinderen het Ruigeplaatbos bezoeken, lijken ouders en
verzorgers vrij voor de hand liggend actor. Hetzelfde geldt voor vriendjes en vriendinnetjes.
De overige potentiële actoren zijn opgezocht door gebruik te maken van de gemeentegids van
deelgemeente Hoogvliet en de gegevens die waren aangereikt door Stichting Ark. Daarnaast
is tijdens de bezoeken aan het Ruigeplaatbos, zowel op doordeweekse dagen als in het
weekend, gekeken naar de bezoekers van het Ruigeplaatbos. Door middel van de interviews,
hetzij telefonisch of face-to-face, is geprobeerd meer inzicht te verkrijgen in wat begeleiders
of ouders beweegt om al dan niet met hun kinderen naar natuurgebieden in de buurt te gaan.
In de netwerkanalyse is niet alleen gekeken naar actoren in Hoogvliet. De kinderen uit
Hoogvliet zouden ook met actoren buiten Hoogvliet het Ruigeplaatbos kunnen bezoeken. Met
wie de kinderen het Ruigeplaatbos bezoeken kan dus ingedeeld worden in twee
hoofdgroepen: actoren uit Hoogvliet zelf en actoren buiten Hoogvliet.
In figuur 1 zijn de categorieën van actoren benoemd die eventueel met de kinderen uit
Hoogvliet het Ruigeplaatbos zouden kunnen bezoeken.

1

Actoren zijn personen en organisaties als een doelbewust object
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Figuur 1: Overzicht van (potentiële) bezoekers die met kinderen het Ruigeplaatbos kunnen bezoeken

Actoren binnen Hoogvliet

•

Ouders/verzorgers en
familie;
Vriendjes en
vriendinnetjes;
Onderwijs;
Kinderopvang;
Natuur- en milieu
vernigingen; en
organisaties
Sport, vrije tijd en culturele
verenigingen.

•
•
•
•
•

Actoren buiten Hoogvliet
Met wie gaan
kinderen
naar het
Ruigeplaatbos

•

Natuur- en milieu
verenigingen en organisaties

De gevonden actoren per actorcategorie worden in de onderstaande punten kort toegelicht:
•

Ouders, verzorgers en familie zouden in hun vrije tijd met hun kinderen naar het
Ruigeplaatbos kunnen gaan om een frisse neus te halen, te wandelen, Schotse
Hooglanders te bekijken etc.;

•

Met vriendjes en vriendinnetjes zouden de kinderen, indien ze daar toestemming voor
hebben gekregen, buiten schooltijd het Ruigeplaatbos kunnen bezoeken. De categorie
vriendjes en vriendinnetjes worden besproken in hoofdstuk 5, waarin de kinderen zelf
centraal staan;

•

Bij onderwijs worden de basisscholen in Hoogvliet bedoeld. Voor basisscholen is
natuur- en milieueducatie verplicht onderdeel in het onderwijsprogramma. Een vast
onderdeel zijn veldlessen voor de bovenbouw. CNME de Vuurvlinder (zie categorie
sport, vrije tijd en culturele organisaties) verzorgt jaarlijks deze veldlessen voor de
groepen 7 en 8 van basisscholen in Hoogvliet. Deze veldlessen vinden plaats in het
Ruigeplaatbos;

•

Met kinderopvang worden de buitenschoolse opvang (BSO) en sociaal culturele
instellingen zoals Stichting Welzijn bedoeld;

•

Bij de natuur- en milieuverenigingen binnen Hoogvliet zijn in de gemeentegids geen
actoren gevonden die activiteiten voor kinderen zouden kunnen organiseren in het
Ruigeplaatbos. Stichting Ark is als actor zeer actief met het organiseren van
activiteiten voor kinderen in het Ruigeplaatbos, maar is niet een actor in de categorie
natuur- en milieuverenigingen uit Hoogvliet. CNMEde Vuurvlinder valt onder de
sport, vrije tijd en culturele verenigingen

•

De sport, vrije tijd en culturele verenigingen zijn organisaties die gebruik zouden
kunnen maken van het Ruigeplaatbos of andere gebieden van de Groene Gordel.
Activiteiten kunnen zowel voor kinderen als volwassen zijn. De natuur zal bij
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dergelijke activiteiten eerder als een soort decor dienen, maar kinderen zijn dan wel
‘actief’ in de natuur.
De gemeentedienst Sport en Recreatie Rotterdam heeft als doel sportieve -en
recreatieve tijdbesteding als vrije tijdbesteding van Rotterdammers te stimuleren. Het
gaat hierbij zowel om activiteiten voor kinderen als volwassen. De onderdelen van
Sport en Recreatie Rotterdam die in Hoogvliet gevestigd zijn Servicepunt Sport
Hoogvliet, Sportoverleg Rotterdam-Hoogvliet en Centrum Natuur- en Milieueducatie
de Vuurvlinder. In Hoogvliet is ook nog de Stichting Sportzeskamp en Survival actief
die zeskamp en survival activiteiten voor kinderen in het Ruigeplaatbos of de andere
gebieden van de Groene Gordel kunnen organiseren. Voorbeelden van vrije
tijdvereniging in Hoogvliet zijn de Scouting (drie verenigingen) en jeugd en jongeren
verenigingen zoals de Christelijke Jeugd Vereniging Hoogvliet. Daarnaast zijn er nog
culturele (allochtone) organisaties actief in Hoogvliet. Onbekend is of deze
verenigingen ook activiteiten voor kinderen organiseren;
•

De natuur- en milieuverenigingen buiten Hoogvliet, maar wel actief in de regio
Rotterdam en Zuid-Holland, die gebruik kunnen maken van het Ruigeplaatbos zijn
verenigingen of organisaties zoals de jeugdafdeling van het Wereld Natuur Fonds: de
WNF-Rangers, IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, Jeugdbond voor
natuur- en milieu studie en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Rotterdam (KNNV).
Stichting Ark is als actor zeer actief in Hoogvliet. Ze verzorgt excursies en veldlessen
voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast begeleidt ze onder andere excursies
die door natuur- en verenigingen uit de regio Rotterdam georganiseerd worden.

Waarschijnlijk staan niet alle (potentiële) actoren vermeld in de gemeentegids. Hierdoor is in
dit onderzoek het verkrijgen van een volledig overzicht van alle actoren niet helemaal
mogelijk. Er kunnen ook activiteiten in het Ruigeplaatbos plaatsvinden die losstaan van de
actoren hier genoemd of die in de gemeentegids staan. Lokale initiatieven van buurtbewoners
of een klein groepje mensen die bijvoorbeeld vogels spotten..
4.3

De actoren nader bekeken

In deze paragraaf zijn de actoren nader bekeken aan de hand van interviews, gesprekken en
door middel van meeloopactiviteiten in de vorm van participatieve observatie. In dit
onderzoek zijn basisscholen, ouders en BSO’s geïnterviewd (zie bijlage 2 en 3) De
verenigingen en organisaties zijn, voor zo ver mogelijk, benaderd voor een telefonisch
gesprek. Met Stichting Ark en de WNF-Rangers heb ik meegelopen.
4.3.1 Ouders/verzorgers en familie
De ouders die in dit onderzoek benaderd zijn, zijn vrijwilligers van de scholen die in dit
onderzoek met betrekking tot de veldlessen benaderd zijn. Deze scholen worden in dit
onderzoek school A en B genoemd. Bij school A en school B zijn respectievelijk 5% en 95%
van de leerlingen van allochtone afkomst. (zie ook volgende paragraaf 4.3.2) In deze
beschrijving worden uit privacy overwegingen gefingeerde namen gebruikt.
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Van school A zijn twee moeders geïnterviewd. Hanneke Mulder heeft één zoon in groep 5
zitten, Ans de Vries heeft één kind in groep 4 en één kind ni groep 6 zitten. De kinderen van
Hanneke en Ans zijn in Nederland geboren, net zoals zijzelf en hun echtgenoot. Zowel
Hanneke als Ans wonen al meer dan 10 jaar in Hoogvliet.
Van school B zijn eveneens twee moeders geïnterviewd. Christina Mangroo en Ayse Gök zijn
van respectievelijk Surinaamse en Turkse afkomst. Ze zijn beide, evenals hun echtgenoot, niet
in Nederland geboren, maar hun kinderen wel. Christina heeft één kind op de kleuterschool
zitten, Ayse heeft twee kinderen op de kleuterschool zitten en één in groep 5. Zowel Christina
als Ayse wonen minder dan 10 jaar in Hoogvliet. Christina heeft hiervoor in Amsterdam
gewoond en Ayse elders in Rotterdam.
De ouders is gevraagd of ze tijdens de vakantie of voor een dagje wel eens natuurgebieden in
Nederland bezoeken. De vier ouders gaven allen aan wel eens met het gezin naar de natuur te
gaan. Hanneke gaat gemiddeld zo’n tien keer per jaar met haar gezin naar hun huisje in
Oostvoorne. Ans gaat tijdens de vakantie met haar gezin wel eens met de caravan naar de
Veluwe. Ans zegt regelmatig, afhankelijk van het jaargetijde, zo’n één keer per maand, met
haar kinderen naar het Ruigeplaatbos te gaan. Christina zegt dat ze met haar gezin er niet op
uit trekt om Nederlandse natuurgebieden te bezoeken, ook niet voor een dagje. Ze geeft aan
weinig tijd te hebben om Nederlandse natuur te bezoeken. Ze gaat naar een park om te
barbecuen met haar gezin, familie en vrienden. Ze vindt de natuur in Nederland een beetje
tegenvallen als ze het vergelijkt met de natuur waarin ze in Suriname is opgegroeid. Ayse zegt
één keer in de week met haar gezin naar een park te gaan zoals het Kralingse Bos, het
Ruigeplaatbos en het Oudelandse park. Het strand bij Rockanje bezoeken ze alleen in de
zomervakantie.
Alle vier de ouders geven aan dat ze wel eens in het Ruigeplaatbos zijn geweest. Hanneke
zegt niet zo vaak naar het Ruigeplaatbos te gaan, zo’n één keer per jaar. Als ze gaat, gaat ze
meestal met haar zoon wandelen. Op de vraag of haar zoon alleen naar het Ruigeplaatbos mag
gaan antwoordt ze:
‘Mijn zoon gaat niet alleen, omdat er een slechte wijk achter het Ruigeplaatbos zit’
Afhankelijk van het jaargetijde bezoekt Ans met haar gezin het Ruigeplaatbos. Ze gaat dan
bijvoorbeeld met haar kinderen in de herfst eikels en bladeren zoeken. Ook vindt ze het
heerlijk om dicht bij huis er even lekker tussenuit te kunnen.
Christina geeft aan slechts één keer bij toeval in het Ruigeplaatbos te zijn geweest:
‘Toevallig één keer toen ik op de fiets was. Ik was verdwaald…….. maar daarna nóóit meer’
Christina en haar gezin gaan niet naar het Ruigeplaatbos, omdat ze het te ver weg vinden.
Meestal gaan ze naar het Oudelandse park2 . Ze is niet zo blij met de komst van de Schotse
Hooglanders in het Oudelandse park, omdat er nu veel poep ligt en het gras veel te hoog is. Ze
zal haar kinderen daar niet zo snel laten spelen en geeft de voorkeur aan een mooi verzorgd
park. Als Christina met haar gezin en de familie naar een park gaan, gaan ze vaak voetballen
en barbecuen. Met haar gezin gaat Christina één keer in de week naar het Oudelandse park.

2

Het Oudelandse park is een gebied van de Groene Gordel. Dit gebied is kleiner dan het Ruigeplaatbos, maar er
wordt ook begrazingsbeheer, door middel van Schotse Hooglanders, toegepast.
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Ayse gaat met haar gezin meestal naar het Oudelandse park, omdat het lekker dichtbij bij huis
ligt. Ze bezoekt parken voor de frisse lucht, om te relaxen en omdat de kinderen daar goed
kunnen spelen. Ze gaan zo nu en dan ook wel eens met zij allen naar het Ruigeplaatbos, maar
dan gaan ze meestal met de auto, omdat dat sneller gaat.
De ontwikkeling van ruige natuur in de Groene Gordel wordt eigenlijk alleen door Christina
niet gewaardeerd. De Schotse Hooglanders, de poep van de dieren en het onverzorgde
karakter van het park spreekt haar niet aan. Hanneke, Ans en Ayse zijn het met elkaar eens dat
ruige natuur een gebied meer oorspronkelijk, gevarieerd en spannend maakt.
Alle vier ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen buiten kunnen spelen. Of dat in een
park is of in ruige natuur maakt de ouders in dit onderzoek, op Christina na, niet zoveel uit.
Hanneke vindt het belangrijk dat haar zoon lekker kan ravotten, in bomen klimmen, kikkers
kan zien en dergelijke. Ans zegt het belangrijk te vinden dat haar kinderen weg zijn van alle
drukte van de straat en de televisie. In het park is het volgens haar rustiger en zijn er veel
dingen te zien zoals de dieren. Christina vindt het belangrijk dat haar kinderen buiten kunnen
spelen in de frisse lucht en dat ze de ruimte hebben. Ze geeft dan wel de voorkeur aan spelen
in een netjes park dan op straat. Ayse is van mening dat haar kinderen beter in de groene
ruimte kunnen spelen dan in de bebouwde ruimte.
De vier ouders vinden het ook belangrijk dat hun kinderen iets over de natuur leren. Ze vinden
het belangrijk dat hun kinderen algemene kennis over de Nederlandse natuur hebben, zoals
welke soorten planten, vogels en vlinders in Nederland leven. Hanneke benadrukt hierbij dat
stadskinderen soms wel heel erg ver van de natuur afstaan:
‘Het zijn stadskinderen…leer ze in ieder geval dat koeien en varkens niet met die gele labels
in hun oren worden geboren’
Christina vertelt dat kinderen bij haar uit de buurt regelmatig langskomen om te vragen of ze
met haar jongste dochter mogen wandelen. Ze wandelen dan ook door het Oudelandse park.
Christina geeft aan dit geen probleem te vinden, zolang de buurtkinderen maar voorzichtig
zijn. Christina mist de natuur in Suriname. Ze is opgegroeid op het Surinaamse platteland en
wil met haar echtgenoot, zodra de kinderen groot zijn en een goede opleiding hebben gehad,
weer terug naar Suriname. Ayse denkt dat een belangrijke oorzaak voor het verschil in
natuurbeleving tussen autochtone en allochtone kinderen is dat Nederlandse ouders meer tijd
nemen om met hun kinderen naar de natuur te gaan.
‘Nederlandse ouders gaan met hun kinderen echt naar de natuur voor de natuur. Wij gaan
meer naar de natuur toe om te relaxen en om te barbecuen met de familie. Voor de oudere
generatie allochtonen is natuur echt nog een decor, de jongere generatie gaat na het
barbecuen al snel wandelen en rondkijken’
Ayse geeft aan dat zij en haar man Turkije erg missen. Ze zouden graag terug willen, maar dat
lijkt ze pas verstandig als hun kinderen in Nederland een goede opleiding hebben gehad.
Ans en Hanneke geven aan dat hun kinderen niet alleen naar het Ruigeplaatbos mogen gaan.
Met vriendjes en vriendinnetjes is dit ook een nog discutabel punt. Christina en Ayse vinden
het goed dat hun kinderen naar het Ruigeplaatbos of Oudelandse park gaan, mits ze met
vriendjes en vriendinnetjes gaan.
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4.3.2 Onderwijs
Voor dit onderzoek zijn zes openbare basisscholen scholen in Hoogvliet telefonisch benaderd
om een paar vragen te beantwoorden. De scholen worden in dit onderzoek aangegeven als
school, A, B, C, D en E. (zie figuur 2) Drie scholen (B, C en D) hebben hun medewerking
verleend aan de interviews en drie scholen (A, B, E) hebben hun medewerking verleend aan
het praktijkonderdeel van dit onderzoek. Drie scholen hadden geen belangstelling of tijd om
mee te werken aan het interviews. Bij school B is een leerkracht geïnterviewd, bij school C en
D de directeur of directrice.
In paragraaf 4.3.1 waren de ouders, zoals al eerder vermeld, vrijwilligers op school A en B.
Figuur 2: Algemene informatie over de scholen die hebben meegewerkt aan het interviews
Percentage Generatie
allochtone allochtonen:
afkomst
meerderheid
School A 5%
School B 95%
School C 80%
School D 75%
School E 20%

n.v.t.
Tweede
generatie
Tweede
generatie
Tweede
generatie
Tweede
generatie

Afkomst
allochtonen:
meerderheid
n.v.t.
Antilliaans/
Surinaams
Antilliaans/
Surinaams
Antilliaans/
Surinaams
Antilliaans/
Surinaams

Alle drie de scholen zeggen aandacht te besteden aan natuur- en milieueducatie. Ze denken
alle drie minder tijd te besteden aan natuur- en milieueducatie dan dat er wettelijk voor staat,
maar wel tenminste één uur per week. Ze geven ook aan dat ze niet weten hoeveel uren per
week voor natuur- en milieueducatie staat3 . Het taalonderwijs neemt op de drie scholen een
zeer belangrijke plaats in en dat gaat wel eens ten koste voor andere onderwijsonderdelen
zoals natuur- en milieueducatie.
Als binnenschoolse natuur- en milieueducatie activiteiten, geven de scholen aan biologie te
geven en leskisten van CNME de Vuurvlinder te gebruiken. Daarnaast hebben de drie
scholen het afgelopen schooljaar de tentoonstelling over het Ruigeplaatbos op hun school
gehad. School B vertelde dat de biologie methoden op school B sterk verouderd zijn. Als
compensatie kijken ze naar school tv programma’s Huisje, Boompje Beestje’ (onder- en
middenbouw) en ‘Nieuws uit de Natuur’ (bovenbouw).
De drie scholen geven als buitenschoolse natuur- en milieueducatie activiteiten aan dat de
onder- en middenbouw naar de kinderboerderij gaan, groep 6 deelneemt aan het
schooltuinproject en de groepen 7 en 8 deelnemen aan de veldlessen in het Ruigeplaatbos.
Tijd voor andere initiatieven met betrekking tot natuur- en milieueducatie zeggen de scholen
in verband met de grote aandacht voor taalonderwijs niet te hebben. School B en C zeggen
natuur- en milieueducatie toch wel een ondergeschoven kindje te vinden. School D zegt
tevreden te zijn met de aandacht die ze besteedt aan natuur- en milieueducatie.

3

In dit onderzoek is de hoeveelheid uren dat voor natuur- en milieueducatie niet bekend
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De scholen bezoeken jaarlijks met de groepen 7 en 8 het Ruigeplaatbos, omdat ze deelnemen
aan de veldlessen van CNME de Vuurvlinder. Buiten de veldlessen zegt school C jaarlijks
met alle groepen naar het Ruigeplaatbos te gaan en ziet geen belemmeringen om niet naar het
Ruigeplaatbos te gaan. Voor school D is de afstand een belemmering. School B gaat vaker
naar het Oudelandse park, omdat dit park dichtbij de school ligt. Daarnaast heeft niet elke
leerling van school B een fiets tot zijn of haar beschikking en dan is het makkelijker om naar
het dichter bij liggend Oudelandse park te lopen
Veel groene gebieden buiten Hoogvliet bezoeken de scholen niet of nauwelijks. De groene
gebieden die school D naast het Ruigeplaatbos wel eens bezoekt zijn voor de bovenbouw een
gebied in de omgeving Rotterdam waar ze survivaltochten organiseren. Met de onder- en
middenbouw bezoekt school D eens per jaar de dierentuin. School B en C gaan met uitstapjes
alleen naar pretparken.
Op de vraag of de respondent het idee heeft dat er verschillen zijn in de wijze waarop
kinderen van allochtone en autochtone afkomst de natuur ervaren lijken de uitspraken van
school B en D elkaar enigszins tegen te spreken :
‘De kinderen van allochtone afkomst zijn meer buiten dan Nederlandse kinderen. Voor
kinderen van allochtone afkomst is het park toch meer een plek om te hangen’(School B)
‘Nederlandse kinderen zijn de Nederlandse natuur meer gewend. Ze zijn vrijer buiten school
en spelen meer buiten. De kinderen van allochtone afkomst zijn de Nederlandse natuur niet
gewend en hebben minder vrijheid buiten school. Hierdoor komen ze minder buiten’ (School
D)
De respondent van school C durfde over deze vraag geen uitspraak te doen.
De drie scholen denken wel dat kinderen de ruige vorm van natuur leuker vinden dan een
geordend park. Ze denken dat de kinderen ruige natuur spannender vinden, er meer te
ontdekken valt en de kinderen meer vrijheid. Alle drie durven ze het niet met zekerheid te
zeggen. Ze denken wel dat de autochtone kinderen meer vertrouwd zijn met de Nederlandse
natuur.
4.3.3 Kinderopvang
De kinderen in Hoogvliet kunnen na schooltijd opgevangen worden in de BSO,
gastouderopvang Rotterdam en door middel van de brede school (Stichting Welzijn)
Ook deze actoren zouden met de kinderen naar het Ruigeplaatbos kunnen gaan. Onder andere
om deze reden is de natuurcursus voor de BSO van Stichting Ark tot stand gekomen. De
belangstellende BSO’s in Hoogvliet hebben aan een cursus van vijf ochtenden deelgenomen.
Elke cursus ochtend stond een ander thema centraal. De behandelde thema’s waren:
•
•
•
•
•

De natuur in het Ruigeplaatbos;
Schotse Hooglanders;
Natuurbeleving, gevaren in de natuur, verstoring;
Het belang van buitenspelen;
Natuureducatie: zintuigen, jongens /meisjes, rust /actie, leeftijdsgroepen, organisatie.
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De ochtenden vonden afhankelijk van het thema binnen of buiten in het Ruigeplaatbos plaats.
In totaal waren er 19 deelnemers voor de natuurcursus, waaronder drie BSO begeleiders van
allochtone afkomst, twee deelnemers van de verslavingszorg en twee deelnemers die zo nu en
dan als gids voor Stichting Ark fungeren. In het begin reageerden de deelnemers afwachtend,
maar gedurende de cursus werden de deelnemers steeds enthousiaster en zagen steeds meer
mogelijkheden van vermaak in het Ruigeplaatbos.
In dit onderzoek zijn twee BSO’s geïnterviewd. Beide BSO’s hebben deelgenomen aan de
natuurcursus. De geïnterviewde BSO’s worden in dit onderzoek aangegeven met BSO 1 en
BSO 2. (zie figuur 3)
Figuur 3: Algemene informatie over de BSO's die hebben meegewerkt aan het interviews
Percentage Generatie
allochtone allochtonen:
afkomst
meerderheid
BSO 1

BSO 2

90%

90%

Tweede
generatie
Eerste
tweede
generatie

Afkomst
allochtonen:
meerderheid
Antilliaans/
Surinaams
en
Antilliaans/
Surinaams

Als de BSO’s natuur bezoeken buiten Hoogvliet dan gaan ze naar het strand. De BSO’s
bezoeken alleen het strand tijdens de zomervakantie. Uitstapjes naar het park of
Ruigeplaatbos vinden meestal plaats tijdens de schoolvakanties. Op een doordeweekse dag,
op de woensdag na, is de tijd meestal te kort om echt met de kinderen op pad te gaan. Bij
uitstapjes gaan altijd alle BSO kinderen mee.
Voor BSO 1 ligt het Ruigeplaatbos op ongeveer vijf minuten lopen afstand van de BSO. Het
aantal keren dat BSO 1 het Ruigeplaatbos bezoekt is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er
voor is en hoeveel begeleiders bij een dergelijk uitstapje aanwezig kunnen zijn. Daarnaast is
het ook afhankelijk van de hoeveelheden cursussen waaraan BSO begeleiders aan moeten
deelnemen. Als BSO 1 het Ruigeplaatbos bezoekt dan gaan ze met alle kinderen. Ze gaan dan
bijvoorbeeld blaadjes zoeken, picknicken, wandelen en naar de mooie speeltuin
BSO 2 ligt op ongeveer 2,5 km afstand van het Ruigeplaatbos. Desondanks is de afstand niet
een belemmering voor BSO 2:
‘ het is wel een eindje lopen, maar dat is gezond voor de kinderen. Anders gaan de oudsten op
de fiets en de jongsten met de bus’
Deze uitspraak van BSO 2 is opvallend, omdat BSO 2 praktisch gezien naast school D ligt.
School D gaf aan dat de afstand naar het Ruigeplaatbos een belemmering was om er zomaar
naar toe te gaan, terwijl BSO 2 de afstand juist geen belemmering is. Hierbij moet wel
rekening gehouden worden dat een school een beperktere tijd heeft om tijdens de lesuren met
de kinderen ergens naar toe te gaan. Uitstapjes worden volgens de begeleiders van BSO 2
alleen tijdens de schoolvakantie georganiseerd. Buiten de schoolvakanties is hier te weinig
tijd voor. Vóór de natuurcursus bezocht BSO 2 alleen de speeltuin bij het Ruigeplaatbos.
Achter de hekken lag voor de begeleiders een onbekend gebied en daardoor hadden ze nog
weinig nagedacht over de mogelijkheden van het gebied. De natuurcursus bracht de
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begeleiders op nieuwe inzichten en halverwege de cursus ze al een activiteit in het
Ruigeplaatbos georganiseerd, namelijk een sprookjesspeurtocht. Deze activiteit was een groot
succes geworden en voor herhaling vatbaar.
Beide BSO’s zien in het Ruigeplaatbos geen directe belemmeringen om niet te gaan. De
brandnetels vinden ze wel lastig, maar volgens hen ook een kwestie van goed opletten en daar
leren de kinderen weer van. Het weer zou ook een reden kunnen zijn, maar dat kan je van te
voren al inschatten door naar het weerbericht te luisteren.
De ruige natuur van het Ruigeplaatbos wordt door de begeleiders van beide BSO’s als mooi
en spannend ervaren. De begeleiders vinden dat door de dichtere begroeiing en diversiteit van
het gebied er meer te zien valt dan in een park. De begeleider van BSO 2 geeft daarnaast aan
dat de verschillende seizoenen en weertypen het gebied telkens weer anders maken en ook
interessanter maken. Ze vindt het park meer een groen gebied om te gaan voetballen of
eendjes te voeren. Het Ruigeplaatbos is volgens haar spannender dan een park en minder
eentonig.
De begeleiders van beide BSO’s vinden het belangrijk dat de kinderen in de natuur komen.
De kinderen kunnen volgens de begeleiders op deze manier spelenderwijs over de natuur
leren. Ze kunnen tijdens de bezoeken meteen leren dat de ze geen rommel moeten laten
slingeren in het gebied en niet moedwillig dingen gaan vernielen zoals het afbreken van
takken. Beide BSO’s zijn het erover een dat BSO activiteiten niet te educatief van aard
moeten zijn. Kinderen op de BSO moeten de ruimte hebben kunnen spelen.
Op de vraag of de begeleiders denken of er verschillen zijn in de wijze waarop allochtone en
autochtone kinderen de natuur ervaren denkt de begeleider van BSO 1 dat allochtone kinderen
eerder bang zijn. De begeleider durft deze bewering niet hard te maken, omdat het volgens
haar net zo goed een verschil tussen dorps- en stadskinderen kan zijn. Dorpskinderen zijn
volgens haar eerder geneigd om naar stranden en parken te gaan dan stadskinderen. De
kinderen van BSO 1 bezoeken volgens de begeleidster nauwelijks het Ruigeplaatbos, terwijl
ze er heel dichtbij wonen. Ze denkt dat het wegblijven van de kinderen misschien
cultuurgebonden kan zijn en dat de ouders in hun vrije tijd liever met hun kinderen naar de
stad gaan.
BSO 2 zien de uitstapjes naar de natuur voor de allochtone kinderen als een grote verrijking.
Qua angst en interesse denkt de begeleidster dat er weinig verschillen zullen zijn tussen
allochtone en autochtone stadskinderen. Ze denkt wel dat er verschillen zullen zijn in de
dingen die de allochtone kinderen zullen leren in de natuur.
Een andere organisatie in deze actorcategorie is Stichting Welzijn. Stichting Welzijn
Hoogvliet is geen instantie die kinderen opvangt, maar een instantie na schooltijd begeleidt en
betaalbare activiteiten organiseert met name voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Zo
kunnen kinderen na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen, kunnen ze muzieklessen volgen
en worden er activiteiten zoals ‘speelwereld’. Speelwereld is een drie weken durende activiteit
in de zomervakantie waarbij diverse activiteiten voor kinderen worden georganiseerd zoals
knutselen, hutten bouwen, sporten etc. Het evenement vindt plaats op terrein in bebouwd
gebied. Stichting Welzijn maakt bij haar activiteiten nog geen gebruik van het Ruigeplaatbos
of de andere gebieden van de Groene Gordel.
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4.3.4 Natuur- en milieuverenigingen binnen Hoogvliet
Er waren in de gemeentegids geen natuur– en milieu verenigingen binnen Hoogvliet
aangegeven die activiteiten organiseren voor kinderen. Stichting Ark is geen actor binnen
Hoogvliet, maar houdt zich wel bezig met het organiseren van natuuractiviteiten voor
kinderen in Hoogvliet (zie ook paragraaf 4.3.6)
4.3.5 Sport, vrije tijd en culturele verenigingen
De gemeentedienst Sport en Recreatie Rotterdam (S&R) is ingesteld om voor de inwoners
van Rotterdam, inclusief de deelgemeenten, voorzieningen op sportief, recreatief en cultureel
gebied te ontwikkelen en te beheren. Daarnaast vallen de natuur- en milieueducatie centra ook
onder S&R.
In Hoogvliet zijn een aantal instanties een onderdeel van S&R, namelijk het Servicepunt
Sport Hoogvliet, Sportoverleg Rotterdam-Hoogvliet en CNME de Vuurvlinder. Servicepunt
Sport Hoogvliet is het aanspreekpunt van S&R in Hoogvliet. Het Servicepunt houdt zich in
Hoogvliet bezig met het verstrekken van informatie, adviezen, ondersteuning en het
organiseren van activiteiten op het gebied van buurt-, school- en verenigingssport. In
Sportoverleg zijn alle besturen van de sportvereniging en afgevaardigden van deelgemeente
Hoogvliet en S&R vertegenwoordigt. Het overleg komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar.
Servicepunt Sport Hoogvliet is zelf niet vaak de uitvoerende organisatie bij activiteiten, maar
help verenigingen vaak met het organiseren van activiteiten. Ten tijde van dit onderzoek had
het Servicepunt in samenwerking met Scouting net een cursus georganiseerd om kinderen vijf
weken kennis te laten maken met de Scouting en de natuur. De activiteiten werden onder
andere in het Ruigeplaatbos georganiseerd. Bij de cursus waren kinderen, zowel van
allochtone als autochtone afkomst, vanuit heel Hoogvliet vertegenwoordigd.
CNME de Vuurvlinder valt ook onder S&R. Met betrekking tot het Ruigeplaatbos ontwikkelt
de Vuurvlinder lesprogramma’s en leskisten en verzorgt de veldlessen in het Ruigeplaatbos
voor groep 7 en 8 van de basisscholen. Daarnaast is de Vuurvlinder het afgelopen schooljaar
met een tentoonstelling over het Ruigeplaatbos langs de basisscholen in Hoogvliet geweest.
4.3.6 Natuur- en milieuverenigingen organisaties buiten Hoogvliet
Ten tijde van dit onderzoek, maar ook daarvoor en daarna, is Stichting Ark zeer actief in
Hoogvliet. Stichting Ark heeft een serie met elkaar samenhangende projecten opgesteld die
als doel hebben de band tussen stedelijke mens, dus ook stadskinderen, en de natuur in
Hoogvliet en omgeving te bevorderen:
•
•
•
•
•

De natuurbouwspeelplaats op het terrein van de Heerlijkheid in Hoogvliet;
Vervolgproject natuurbouwspeelplaats;
Inrichting voorbeeld getijdengeul;
De bouw entreepoorten en een uitkijktoren in het natuurgebied Ruigeplaatbos;
Natuuravonturen.

Achtergrond van de projecten van Stichting Ark is de stadsvernieuwing die op dit moment in
volle gang is en de projecten die Stichting Ark in opdracht van het Wereld Natuur Fonds, in
het kader van Nieuw Rotterdams Peil (zie ook hoofdstuk 3) realiseert.
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Stichting Ark beheert in samenwerking met de beheerders van het Ruigeplaatbos het
Ruigeplaatbos
en
verzorgt
in
samenwerking
met
de
deelgemeente
diverse
voorlichtingactiviteiten.
Daarnaast verzorgt Stichting Ark in de weekenden excursies in de Groene Gordel en verzorgt
af en toe in samenwerking met CNME de Vuurvlinder de veldlessen voor de
basisschoolkinderen in Hoogvliet. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats en wordt er,
waar mogelijk samengewerkt tussen Stichting Ark en CNME de Vuurvlinder.
Stichting Ark heeft voor haar projecten verenigingen en organisaties zoals de BSO’s,
Stichting Welzijn, Servicepunt Sport Hoogvliet, Sportoverleg Rotterdam-Hoogvliet en
Scouting benaderd. Tijdens de gesprekken voor dit onderzoek gaven de actoren ook al aan
geïnteresseerd te zijn in de projecten van Stichting Ark. Ten tijde van dit onderzoek vindt er
overleg plaats om samen te werken bij het organiseren van activiteiten in onder andere ni het
Ruigeplaatbos.
Wat de andere natuur- en milieuverenigingen betreft: veel landelijke natuur- en
milieuverenigingen hebben diverse afdelingen in provincies en regio’s van Nederland.
Natuur- en milieuverenigingen die gebruik zouden kunnen maken van het Ruigeplaatbos voor
bijvoorbeeld een excursie of afval opruimdag zullen afkomstig zijn uit de regio Rotterdam of
provincie Zuid-Holland. Voorbeelden hiervan zijn de WNF-Rangers regio Rotterdam, IVN
consulentschap Zuid-Holland. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Rotterdam (KNNV). Daarnaast kan men ook nog denken groepen vogelaars die met kinderen
het bos ingaan om ze vogels te leren herkennen.
Voor dit onderzoek zijn de KNNV en de WNF-Rangers benaderd. De KNNV is dé
vereniging voor natuurrecreatie, natuurstudie en natuurbescherming voor natuurliefhebbers
van alle leeftijden uit Rotterdam en de omliggende gemeenten. De vereniging kampte ten tijde
van het onderzoek met een onderbezetting en had te weinig middelen om activiteiten te
organiseren. Kleine natuurverenigingen zoals de KNNV staan volgens de vereniging door de
toenemende bezuinigingen zwaar onder druk en worden in hun bestaan bedreigd.
Bij de WNF-Rangers regio Rotterdam is meegelopen met hun excursie in het Ruigeplaatbos.
De excursie werd gegeven door Stichting Ark. De begeleiders van de WNF-Rangers zijn
vrijwilligers. De vrijwilligers hoeven niet perse alles over de natuur te weten in de zin dat ze
alle planten, dieren en bomen kennen. Daardoor werken ze samen met de beherende instantie
van het gebied, zodat een beheerder alle bijzonderheden over het gebied kan vertellen.
In totaal waren er 22 kinderen, met name van autochtone afkomst, op de Ranger activiteit
aanwezig.
Volgens de vrijwilligers van de WNF-Rangers regio Rotterdam nemen er nauwelijks kinderen
van allochtone afkomst deel aan de Ranger activiteiten. Tijdens de Ranger excursie in het
Ruigeplaatbos namen drie Marokkaanse meisjes deel. De Marokkaanse meisjes werden door
hun buurvrouw, tevens juf op hun basisschool, regelmatig meegenomen naar Ranger
activiteiten. Ze gaf hiervoor als reden dat de meisjes van huis uit niet gestimuleerd werden
iets over de natuur te leren, omdat natuurbewustzijn volgens haar in Marokko niet zo leeft.
Dat was voor de ‘buurvrouw’ de reden om de meisjes mee te nemen naar Ranger activiteiten,
om ze juist wel wat bijbrengen. De reacties van de meisjes waren in het begin terughoudend,
maar ze beginnen het steeds leuker te vinden. De meisjes, met name de twee jongste, hingen
erg aan de begeleiders en de buurvrouw, durfden weinig te zeggen, maar deden actief mee. De
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autochtone kinderen renden veel meer rond en legden sneller contact met de andere kinderen.
Enkele indrukken en uitspraken van kinderen waren:
•
•
•

Op de vraag wat Schotse Hooglanders zijn antwoord een jongen: ‘Een bruine soort
van koeien die door de natuur rondscharrelen’
Nadat de kinderen geblinddoekt door het Ruigeplaatbos werden begeleid en hun
tastzintuig moesten gebruiken vertelde een jongen na de opdracht: ‘Ik vond het toch
wel een beetje eng. Ik dacht dat ik voelsprieten voelde in mijn rug’
Een meisje riep heel enthousiast: ‘Het is hier leuk, maar wel erg smerig’

Volgens de in dit onderzoek benaderde natuur– en milieu verenigingen worden de activiteiten
hoofdzakelijk bezocht door autochtonen. Waarschijnlijk trekken de activiteiten die door de
natuur– en milieu verenigingen worden aangekondigd in de lokale dagbladen of op internet
meer de aandacht van autochtonen.
4.4

Evaluatie

In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de actoren die eventueel met kinderen naar het
Ruigeplaatbos zouden kunnen gaan. De categorieën van actoren zijn overzichtelijk naast
elkaar gezet in figuur 1.Het was in eerste instantie de bedoeling om alle geselecteerde actoren
te interviewen. Door de beperkte tijdsduur van dit onderzoek is er besloten een aantal actoren
per categorie te interviewen in plaats van allemaal. Ook is door de korte onderzoeksduur
ervoor gekozen om bij de interviews om de meeste aandacht te besteden aan de actoren die
min of meer dagelijks in direct contact staan met de kinderen in Hoogvliet. Een aantal
actoren, eveneens geselecteerd, die minder frequent in contact staan met de kinderen, zijn ook
geïnterviewd. De gesprekken met deze respondenten verliepen vaak wat moeizamer, omdat
natuur vaker verder bij deze actoren af stond of omdat ze het Ruigeplaatbos niet kenden.
In de analyse met wie kinderen naar het Ruigeplaatbos gaan, valt op dat het Ruigeplaatbos
nog niet echt ‘the place to go’ is. De autochtone ouders van dit onderzoek gaan met hun
kinderen eerder naar natuur buiten Hoogvliet. De twee allochtone ouders in dit onderzoek
gaan eerder naar het Oudelandse park, dat voor hen dichterbij ligt dan het Ruigeplaatbos. De
ouders komen wel eens in het Ruigeplaatbos, maar niet frequent. De basisscholen bezoeken
het Ruigeplaatbos, omdat CNME de Vuurvlinder voor de groepen 7 en 8 veldlessen
organiseert in het Ruigeplaatbos. Activiteiten buiten deze veldlessen in het Ruigeplaatbos
worden door deze scholen niet of nauwelijks georganiseerd. De BSO’s gaven aan vóór de
natuurcursus van Stichting Ark weinig inzicht te hebben in de mogelijkheden om activiteiten
in de natuur te organiseren. Door de cursus hebben ze meer inzicht gekregen in de
mogelijkheden en zeggen nu eerder geneigd te zijn om tijdens de vakanties of op een
woensdag middag activiteiten in het Ruigeplaatbos of de andere gebieden van de Groene
Gordel te organiseren.
Als kinderen in Hoogvliet actief willen zijn in natuur- en milieuorganisaties, dan zijn ze naar
alle waarschijnlijkheid aangewezen op de natuur- en milieuorganisaties in de regio Rotterdam
of Zuid-Holland. De activiteiten van deze verenigingen zullen niet uitsluitend plaatsvinden in
het Ruigeplaatbos. Het is niet duidelijk of er bijvoorbeeld vogelwerkgroepjes actief zijn in
Hoogvliet. De vrije tijd, culturele en sportverenigingen in Hoogvliet zijn nog niet echt
georiënteerd op de Groene Gordel en het Ruigeplaatbos. Door de inzet van Stichting Ark om
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deze verenigingen bij het Ruigeplaatbos en de rest van de Groene Gordel te betrekken, lijkt
hier het komende schooljaar (2004/2005) verandering in te komen.
In dit hoofdstuk zijn ouders en begeleiders aan het woord geweest en is aan hen gevraagd wat
ze motiveert om met hun kinderen al dan niet naar de Nederlandse natuur of het
Ruigeplaatbos te gaan. Door het kleine aantal respondenten die bij dit onderzoek betrokken
zijn geweest, kunnen uit deze uitkomsten geen harde conclusies getrokken worden. De
uitkomsten van dit onderdeel van dit onderzoek komen in grote mate wel overeen met de
bestaande literatuur. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn dat in hoofdstuk 2 werd
aangegeven dat de natuurrecreatie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen
grotendeels beperkt blijft tot de directe woonomgeving en bijvoorkeur in stadsparken. Ook de
Turkse en Surinaamse respondent geven dit aan in dit onderzoek. Een ander voorbeeld is dat
in hoofdstuk 2 beschreven werd dat het samenzijn met het gezin, familie en vrienden van de
eigen groep erg belangrijk word gevonden. De groene ruimte kan voor dit samenzijn een
decor vormen. Voor de twee allochtone ouders in dit onderzoek was het samenzijn met gezin,
familie en vrienden ook een belangrijke drijfveer om naar de natuur, of anders gezegd groene
ruimte, te gaan.
Met betrekking tot het basisonderwijs geven de basisscholen waarbij het overgrote deel van
de leerlingen van allochtone afkomst is, aan dat natuur- en milieueducatie op hun school
weinig prioriteit heeft. Bij deze scholen ligt de grootste prioriteit bij het taalonderwijs. Deze
uitkomsten komen overeen met de bestaande literatuur. Het was jammer bij dit onderdeel de
scholen met overwegend autochtone leerlingen geen tijd of belangstelling hadden met dit
onderzoek mee te werken. Hierdoor kan geen goede vergelijking worden gemaakt of deze
scholen al dan niet meer tijd besteden aan natuur- en milieueducatie.
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Hoofdstuk 5: Een blik op de natuurbeleving van kinderen in Hoogvliet

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de kinderen zelf centraal en wordt getracht inzicht te krijgen hoe
kinderen natuur in Nederland en in hun directe woonomgeving ervaren en beleven.
Aandachtspunten hierbij
zijn culturele achtergrond en de waardering van ruige natuur
geweest. Om inzicht te krijgen in de natuurbeleving van kinderen, wordt gebruik gemaakt van
de literatuur van Margadant-van Arcken over natuurbeleving bij kinderen. (zie ook hoofdstuk
2)
De kinderen zijn benaderd door middel van drie basisscholen die hebben deelgenomen aan
een veldles in het Ruigeplaatbos. Hierbij gaat om een kleuterklas, een groep 7 en een groep 8.
In dit hoofdstuk zullen de uitkomsten van de vragenlijsten, opdrachten en de participatieve
observaties worden beschreven.
5.2

Methode

De basisscholen die in dit hoofdstuk zullen in die onderzoek school A, school B en school E
genoemd worden. School A en school B zijn dezelfde scholen als in hoofdstuk 4. (zie ook
hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2)
5.2.1 De kleuters
De veldles van de kleuters was een eigen initiatief van school E. De veldles werd gegeven
door Ineke van Dort, werkzaam bij Stichting Ark en tevens moeder van één van de kleuters
van school E.
De leeftijd van de kleuters op school E varieert van vier tot en met zeven jaar. Bij de kleuters
van school E is ongeveer één op drie kleuters van allochtone afkomst. De kleuters die van
allochtone afkomst zijn meestal afkomstig uit de Nederlandse Antillen of Suriname. De
kleuters van school E zijn opgedeeld in twee groepen: de krokodillen en de vlinders. Beide
groepen bestaan uit ongeveer 25 kleuters. In dit onderzoek hebben 47 kleuters meegedaan.
Hiervan waren 24 kinderen van autochtone afkomst en 13 kinderen van allochtone afkomst.
Een dag vóór de veldles hebben de kleuters een diapresentatie gehad over het Ruigeplaatbos.
Tussen de dia’s door vertelde Ineke van Dort over het Ruigeplaatbos en stelde de kinderen
tussendoor enkele vragen. Tijdens de veldles zijn de kleuters zoveel mogelijk participatief
geobserveerd om inzicht te krijgen in hun natuurbeleving. Na de veldles hebben de kinderen
twee opdrachtbladen gekregen. (zie bijlage 4 en 5) Voordat de opdrachtbladen werden
uitgedeeld, werd eerste een kringgesprek gevoerd over de veldles over wat ze leuk vonden en
waar ze bang voor waren geweest. Dit om het geheugen van de kleuters een beetje op te
frissen, omdat de opdracht twee weken na de veldles plaatsvond. Bij de eerste opdracht
moesten de kleuters aangeven wat ze hadden gezien in het Ruigeplaatbos. Ze moesten dit
doen door een kruisje te zetten bij een plaatje, bijvoorbeeld van een Schotse Hooglanders. Er
stonden ook plaatjes bij van dieren of planten die niet in het Ruigeplaatbos voorkomen. Bij
het tweede opdrachtblad moesten de kleuters aan de hand van de zogenaamde smilies
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aangeven wat ze leuk of niet leuk vonden in het Ruigeplaatbos. Er werd wederom gebruik
gemaakt van plaatjes met dieren planten en dergelijke uit het Ruigeplaatbos.
5.2.2 Groep 7 en 8
Om inzicht te krijgen in de natuurbeleving van de kinderen in Hoogvliet, zijn twee
basisscholen benaderd die zich hadden aangemeld voor de veldlessen van CNME de
Vuurvlinder. In dit onderzoek is gekozen voor een school met overwegend autochtone
leerlingen en een school met overwegend allochtone leerlingen, respectievelijk school A en B.
Hiervoor is gekozen om eventuele verschillen in natuurbeleving tussen autochtone kinderen
en kinderen van allochtone afkomst te kunnen onderscheiden. Van school A heeft groep 7b
deelgenomen aan dit onderzoek en zal in dit onderzoek worden aangeduid als de autochtone
groep kinderen. In groep 7b zaten twee kinderen van allochtone afkomst, waarvan één leerling
niet aan dit onderzoek heeft deelgenomen door ziekte. Van school B heeft groep 8
deelgenomen en deze groep leerlingen zal aangegeven worden met de allochtone groep
kinderen. In groep 8 zaten drie kinderen van autochtone afkomst en waren twee kinderen
vermoedelijk derde generatie allochtonen, dus autochtoon.
De leerlingen van de twee basisscholen hebben zowel vóór als ná de veldles een vragenlijst
voorgelegd gekregen. De vragenlijst vóór de veldles is opgedeeld in twee onderdelen,
namelijk de natuur in Nederland en de natuur in het Ruigeplaatbos. In beide onderdelen staan
de motivatie, kennis en waardering van de kinderen over de natuur centraal. (zie bijlage 6) De
vragenlijst ná de veldles gaat in op de waarneming, waardering, motivatie en kennis van de
kinderen in het Ruigeplaatbos. (zie bijlage 7) Om inzicht te krijgen in de natuurbelevingen en ervaringen van de leerlingen is gebruik gemaakt van de participatieve observatie methode.
5.3

Uitkomsten van de kleuters

5.3.1 Voor de veldles
De kleuters van beide groepen waren aanwezig bij de diapresentatie over het Ruigeplaatbos.
Tijdens het tonen van de dia’s werden de kleuters ook vragen gesteld. De dia’s met de Schotse
Hooglanders riepen de meeste reacties op bij de kleuters. Bij de vraag welke dieren in het
Ruigeplaatbos leven werden naast de Schotse Hooglanders ook vaak konijnen, eekhoorns en
herten (bambi’s in kleutertaal) genoemd. De eerste twee dieren leven daadwerkelijk in het
Ruigeplaatbos, maar de andere twee dieren niet. Ondanks dat er herhaaldelijk werd gezegd dat
er geen eekhoorns en bambi’s in het Ruigeplaatbos leven, bleef dit bij enkele kleuters niet
hangen.
Bij het onderdeel dode bomen werd gevraagd of het erg is dat er dode bomen in het bos zijn.
Een groep kleuters vond het erg en een groep kleuters vond het niet erg. Waarom ze dit vond
konden ze nog niet echt aangeven. Een antwoord van een jongetje was dat dood hout goed is
voor kleine beestjes.
Bij een dia met een buizerd werd de vraag gesteld welke vogel op de dia stond. Een jongetje
riep heel snel buizerd en riep daarna vertwijfeld dat het ook wel een adelaar kon zijn.
Bij het uitleggen van de regels over Schotse Hooglanders werd de kleuters uitgelegd een
klaslokaal afstand van de dieren te houden en zo stil mogelijk te zijn. Er werd benadrukt
dieren en met name Schotse Hooglanders niet te aaien, want ‘aaien doe je op de
kinderboerderij’.
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5.3.2 De veldles
De ongeveer 50 kleuters werden verdeeld onder twaalf begeleiders. De begeleiders waren
naast de kleuterjuffen ouders of vrijwilligers van de school, waaronder één moeder van
allochtone afkomst (Syrië). De les duurde ongeveer anderhalf uur en daarna mochten de
kinderen nog even spelen in de speeltuin.
De kinderen hadden mij alleen tijdens de diapresentatie even gezien. Ik was een onbekende
voor de kleuters. Dit betekende dat ik niet zomaar met alle kleuters een gesprek kon voeren.
Ik heb ervoor gekozen om gericht met één groepje met twee allochtone kinderen (tweede
generatie) mee te lopen: een jongen afkomstig uit Curaçao (Tishano) en een meisje uit
Pakistan (Rashna).
De kleuters kregen de opdracht dingen uit het Ruigeplaatbos te verzamelen die ze mooi en
bijzonder vonden. Elk groepje kreeg een blauwe curver, waar ze de mooie dingen konden
doen.
Tishano en Rashna waren allebei fanatiek aan het zoeken en lieten hun begeleider en mij alles
zien wat ze gevonden hadden. Hun begeleider had ze laten zien waar je Schotse Hooglander
haren kon vinden. Tishano had haren gevonden en liet ze enthousiast aan mij zien. Ik vroeg
hem om eens te ruiken aan de Schotse Hooglander haren en vroeg hem waar het naar rook.
Hij trok een vies gezicht en zei dat het naar poep rook. Vervolgens liet hij het ook aan
Rashna ruiken en aan enkele andere kinderen uit zijn klas.
Tijdens de wandeltocht hadden Tishano en Rashna ook een worm gevonden. De worm kroop
over de lege bodem van de curver en dat vonden ze allebei wel zielig. De worm had geen eten
en daarom vroegen ze aan mij wat een worm at. Het enige wat ik kon bedenken was aarde,
dus
in
de
curver
kwamen
twee
handjes
vol
met
aarde.
Tishano had ook een paar wilgenkatjes in de curver gelegd. Hij vond het heel mooi en heel
bijzonder. De begeleider vroeg of hij wist wat het (de wilgenkatjes) was, waarop hij
antwoordde: ‘Ik denk een soort van koraal’
Tishano en Rashna zijn allebei in Nederland geboren en zijn tweede generatie allochtonen. Ze
waren allebei wel eens in het geboorteland van hun ouders geweest. Rashna vertelde mij dat
ze in Pakistan bang was voor olifanten, tijgers, slangen en spinnen. In Nederland was ze niet
bang in de natuur, omdat hier geen enge dieren leven. Ze vertelde in Nederland regelmatig
met haar ouders naar de dierentuin te gaan om de olifanten en tijgers te zien.
Een meisje van allochtone afkomst kwam enthousiast naar me toen om me te vertellen dat
haar vriendje een heel klein slakje had gevonden. Het autochtone jongetje zat minuten lang
gebiologeerd naar het slakje te kijken. Uit eindelijk hebben we de slak op een blaadje gezet en
‘vrijgelaten’. Ook de worm van Tishano en Rashna werd weer vrijgelaten.
De dingen die door de kleuters in het Ruigeplaatbos verzameld waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verschillende soorten paddestoelen;
takjes en takjes met mos;
bloemen;
dennenappels;
wormen;
slakken;
insecten: pissebedden en lieveheersbeestjes;
bladeren: zowel van boom als uit het gras;
stenen;
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•

haren van Schotse Hooglanders.

In het algemeen waren de kleuters tijdens de veldles zeer enthousiast. De kinderen hadden de
regels die hen de vorige dag waren verteld over de Schotse Hooglanders goed onthouden. Ze
wisten nog dat ze afstand moesten houden en de dieren niet mochten aaien. De reden waarom
was al vervormd naar hun eigen fantasie. Bij de vraag waarom je stil moest zijn als je dichtbij
de Schotse Hooglanders was, zei een kleuter: ‘Schotse Hooglanders hebben grote oren’ een
andere kleuter zei: ‘Schotse Hooglanders zijn heel snel boos’.
Eenmaal weer op school mochten de kleuters tijdens een kringgesprek iets uit hun curver
pakken wat ze zelf het mooiste vonden dat ze gevonden hadden. De takjes met mos en de
bloemetjes werden het meest vaak gepakt. Een detail hierbij is dat de levende dingen, zoals
wormen en slakken niet uit het Ruigeplaatbos waren meegenomen.
5.3.3 Na de veldles
Het kringgesprek
Het afnemen van de vragenlijst na de veldles vond twee weken na de veldles plaats. Doordat
de basisschoolkinderen in deze regio twee weken vakantie hadden en de veldles een dag
voordat de vakantie begon plaatsvond, was er geen ruimte meer voor de vragenlijst.
Twee weken is een lange tijd voor kleuters om iets te onthouden.
De vragenlijst werd afgenomen bij de twee kleutergroepen. De eerste groep s‘ochtends en de
tweede groep s’middags. De uitkomsten, van beide groepen zijn samengenomen.
Om het geheugen van de kleuters wat op te frissen had ik spullen meegenomen die ze ook in
het Ruigeplaatbos hadden gevonden. Deze werden uitgestald op een tafeltje in het midden van
de kring. De juf leidde na instructie van mij het kringgesprek. Ze stelde eerst vragen aan de
kleuters waarvan ze wist dat ze op vakantie waren geweest en daarna stelde ze vragen over
het Ruigeplaatbos en met name wat ze mooi hadden gevonden en waar ze bang voor waren
geweest.
Een allochtone jongen was met zijn ouders op vakantie geweest naar Curaçao. Hij vertelde dat
hij de zee heel erg mooi vond, vooral de verschillende kleuren. De palmbomen vond hij ook
heel mooi. De juf vroeg of hij ook ergens bang voor was geweest. Hij vertelde dat jij een
beetje bang was geweest voor iguana (Spaans voor leguaan), maar hij vond ze ook heel erg
mooi. Een autochtone jongen vertelde dat hij in het Ruigeplaatbos was geweest en had gezien
dat een meisje heel dichtbij de Schotse Hooglanders had gestaan en dat mocht niet. Hij had
ook kikkervisjes gezien en een buizerd en dat vond hij heel mooi. Hij vond het kalf van de
Schotse Hooglanders het leukste. Het kringgesprek had vaak de neiging om af te dwalen naar
belevenissen op de kermis, de bioscoop, het zwembad etc. De kinderen hadden tijdens de
vakantie vaker dergelijke activiteit gedaan, dan dat ze met hun ouders de natuur bezocht
hadden.
Op het tafeltje met natuurdingen mochten de kinderen iets moois aanwijzen. Op het tafeltje
stond ook een potje met een nep spin. De meeste kinderen vonden het potje met de nepspin
het mooist. Een groot aantal kleuters gaf wel aan bang te zijn voor de spin als er een echte in
had gezeten. De bloemen op het tafeltje vonden ruim de helft van de kleuters ook erg mooi.
Aan het einde van de les na de opdrachten vond de juf een echte spin en vroeg welke kleuter
de spin durfde te pakken en in een potje te doen. Een aantal kinderen die hadden aangegeven
niet bang te zijn voor echte spinnen krabbelden nu terug. De kinderen die al hadden aangeven
bang te zijn voor spinnen begonnen te gillen. Alle kleuters stonden er wel met de neus
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bovenop. Eén jongetje was absoluut niet bang voor spinnen, pakte de spin en deed hem in het
potje. Daarna heeft het potje met de echte spin nog de hele ochtend in het middelpunt van de
belangstelling gestaan.
De vragenlijsten
De vragenlijst is de kleuters twee weken na de veldles voorgelegd, omdat er twee weken
vakantie tussen zat tussen de veldles en het afnemen van de vragenlijst. Dit is voor kleuters
wel een hele lange tijd om iets te onthouden. Hierdoor zijn de uitkomsten van de vragenlijst
misschien niet 100% betrouwbaar. Dit feit kan met name invloed hebben gehad op de eerste
vragenlijst over wat de kleuters in het Ruigeplaatbos hebben gezien. De ‘omstandigheden’
waaronder de autochtone kinderen en de allochtone kinderen de vragenlijst ingevuld hebben
waren wel gelijk. Ondanks dat de kleuters deze opdrachten twee weken na de veldles hebben
ingevuld, heeft deze vragenlijst toch een interessante uitkomst.
In de eerste vragenlijst (zie bijlage 4) waren plaatjes aangegeven met dieren, planten en
dingen die de kinderen in het Ruigeplaatbos hadden gevonden. Tussen deze plaatjes stonden
ook een aantal dieren die niet in het Ruigeplaatbos voorkomen, zoals de beer, een eekhoorn,
een aap en een hert. De kleuters moesten bij deze opdracht een kruisje zetten bij de plaatjes
van de planten, dieren en dingen die ze zelf hadden gezien in het Ruigeplaatbos.
Figuur 4: Dieren, planten dingen die de kleuters hebben gezien
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De dieren, planten en dingen uit het Ruigeplaatbos zijn soorten en dingen die de kinderen
duidelijk hebben kunnen waarnemen. Een buizerd, een boom, een paddestoel, een veer, de
Schotse Hooglanders en poep hebben alle kinderen duidelijk kunnen waarnemen. Een wesp
zal niet elke kleuter gezien hebben, maar ze waren er wel. Als de uitkomsten van de dieren,
planten en dingen die al dan niet wel in het Ruigeplaatbos te zien waren samen worden
genomen worden, is te zien dat de positieve soorten zoals een paddestoel, apen en een hert in
het algemeen vaker door de allochtone kinderen werden waargenomen dan autochtone
kinderen. (zie figuur 4)
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De dieren die niet in het Ruigeplaatbos leven werden opvallend vaak ‘waargenomen’ door de
kinderen van allochtone afkomst. Bijna de helft van deze groep kinderen zegt bambi (hert),
een eekhoorn, een aap of een beer te hebben gezien. Het maakt hierbij niet echt uit in hoe oud
de kinderen zijn. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de allochtone kinderen de
opdracht niet helemaal goed begrepen hebben.
De tweede vragenlijst is minder afhankelijk van de tijd die tussen de veldles en de vragenlijst
heeft gezeten. Bij deze vragenlijst moesten de kleuters aangeven wat ze mooi en niet mooi
vonden in het Ruigeplaatbos. In deze opdracht stonden wederom plaatjes van dieren, planten
en dingen die in het Ruigeplaatbos voorkomen. De kinderen moesten een smilie neerzetten bij
het plaatje datgene wat ze mooi vonden in het Ruigeplaatbos en waar ze bang voor waren
geweest. (zie bijlage 5)
Figuur 5: Dieren, planten en dingen die de kleuters mooi vonden in het Ruigeplaatbos
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Er zijn veel overeenkomsten te zien in wat autochtone en allochtone kinderen leuk vinden in
de Nederlandse natuur. (zie figuur 5) Op het blad en de hommel na, scoorden de dieren,
planten en dingen bij de autochtone kleuters net iets hoger dan bij de kleuters van allochtone
afkomst. De antwoorden waarbij ongeveer 20% of meer verschil was tussen de autochtone en
allochtone kinderen waren de vlinder, de bloem, het konijn, de kikker, de hommel en poep.
Het is opvallend dat poep (hierbij gaat het hoofdzakelijk om de poep van de Schotse
Hooglanders) bij de autochtone
Het is opvallend dat de kleuters van zowel autochtone als allochtone afkomst aangeven niet
heel erg bang te zijn in de natuur. (zie figuur 6) De spin sprong er qua bang zijn bij beide
groepen kleuters eruit. Gemiddeld genomen lijken autochtone kinderen iets vaker bang te zijn
voor dieren in de natuur dan allochtone kleuters. De autochtone kleuters zeggen met name
bang voor kikkers, spinnen, Schotse Hooglanders en hommels. De allochtone kinderen geven
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aan met name bang te zijn voor een kikker, een bloem en een spin. Op de spin na liggen deze
waarden tussen de 20% en 40%.
Figuur 6: Dieren, planten en dingen waar de kleuters bang voor waren in het Ruigeplaatbos
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Uitkomsten van groep 7 en 8

School A is een openbare basisschool in één van de rijkere wijken van Hoogvliet. Op deze
school is ruim 5% van de kinderen van allochtone afkomst. Van school A nam groep 7b deel
aan dit onderzoek. In volledige samenstelling heeft deze groep 29 leerlingen en zijn twee
kinderen van allochtone afkomst. Met de eerste vragenlijst hebben 28 kinderen mee gedaan,
met de tweede vragenlijst 27 kinderen.
School B is een openbare brede school, dat wil zeggen een school waar kinderen warm eten
tussen de middag, de ouders en kinderen een inburgeringcursus kunnen volgen en de voor- en
naschoolse opvang een logisch vervolg is op het onderwijs. Op deze school zijn 90 à 95% van
allochtone afkomst. School B staat in één van de armere wijken van Hoogvliet. Van school B
nam groep 8 deel. In volledige samenstelling heeft deze klas 28 leerlingen en zijn drie
kinderen van autochtone afkomst. De overgrote deel van de allochtone kinderen is van
Antilliaanse of Surinaamse afkomst (tweede generatie). Aan de eerste vragenlijst hebben 27
kinderen meegedaan en aan de tweede 25 kinderen.
5.4.1 De vragenlijst vóór de veldles
In de paragraaf 5.2.2 is reeds beschreven dat deze vragenlijst uit twee onderdelen bestaat,
namelijk over de natuur in Nederland in het algemeen (onderdeel 1) en de natuur in het
Ruigeplaatbos (onderdeel 2). In deze subparagraaf zal eerst worden ingegaan op de
uitkomsten van het eerste onderdeel. Vervolgens zullen de uitkomsten van het tweede
onderdeel worden besproken.
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De natuur in Nederland
De kinderen is gevraagd welke van de vijf typen natuur ze leuk vinden. De typen natuur zijn
in de vragenlijst aangegeven aan de hand van plaatjes met de naam van het type natuur
eronder. De kinderen moesten een kruisje zetten bij de typen natuur die ze zelf leuk vinden.
Vervolgens was de kinderen gevraagd in welk type natuur ze het meest komen. De typen
natuur waaruit de kinderen konden kiezen waren strand en zee, bos, heide, boerenland, park
of een type natuur die er volgens hen niet tussen de antwoorden stond.
De kinderen hadden meerdere typen natuur aangegeven die ze leuk vinden en waar ze het
vaakst komen. Hierdoor is de totaalscore van alle natuurtypen bij elkaar niet 100%.
Figuur 7 : Wat vinden de kinderen leuke Nederlandse natuur
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Bij de uitkomsten over de voorkeur van het type natuur zijn geen grote verschillen te
onderscheiden tussen de autochtone en allochtone kinderen in de voorkeur voor een bepaald
type natuur. (zie figuur 7) Bij zowel allochtone als autochtone kinderen is strand en zee het
meest populair. Bij autochtone kinderen is het bos even populair als zee en strand en bij
allochtone kinderen is het park even populair als zee en strand. Zowel autochtone als
allochtone kinderen vinden heide en boerenland niet een leuk type natuur.
Alle kinderen van beide scholen gaven aan dat ze wel een keer in één van de vijf hier
bovengenoemde gebieden geweest waren. (zie figuur 8) De kinderen van allochtone afkomst
gaven aan het vaakst naar het park te gaan (93%) en het park een leuk natuur type te vinden
(89%). Het is opvallend dat de autochtone kinderen aangaven dat parknatuur leuke natuur te
vinden (75%), maar dat slechts 30% van de autochtone kinderen zei er vaak te komen.
Het grootste gedeelte van de autochtone groep leerlingen zeiden het vaakst in de natuurtypen
strand en zee en bos te komen. Ondanks dat minder dan 50 % van de autochtone kinderen
aangaven deze gebieden het vaakst te bezoeken, zijn deze gebieden toch het meest populair
bij deze groep kinderen. Hetzelfde is te zien bij de allochtone groep leerlingen. Strand en zee
en bos is bij deze groep kinderen erg populair. Slechts een kleine groep van deze kinderen gaf
aan strand en de zee en bos vaak te bezoeken. (resp. 36% en 20%). Uit de uitkomsten kan men
ook afleiden dat autochtone kinderen vaker naar de natuur buiten de directe woonomgeving
gaan dan met name naar natuurlijke landschappen zoals zee en strand en bos. Kinderen van
allochtone afkomst lijken vaak naar de meer geordende natuur in de directe woonomgeving te
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gaan. Deze vooronderstellingen lijken in overeenkomst te zijn met de antwoorden op de vraag
met wie de kinderen naar de natuur gaan. (zie ook figuur 10)
Figuur 8: Waar komen de kinderen het vaakst als ze naar de Nederlandse natuur gaan
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Kinderen van autochtone afkomst lijken vaker naar één van de vijf typen natuur te gaan dan
kinderen van autochtone afkomst dat doen. Ongeveer de helft van de autochtone kinderen zei
één keer in de week naar één van de vijf in dit onderzoek genoemde typen natuur te gaan. Een
kleine 30 % van deze kinderen zei één keer in de maand naar de natuur te gaan en een kleine
20% zegt een paar keer per jaar te gaan. Bij de allochtone kinderen is de verdeling juist anders
om. Het grootste gedeelte van deze groep kinderen (40%) gaf aan slechts een paar keer per
jaar naar de natuur. Een even groot deel van de kinderen van deze groep ( twee keer 30%) gaf
aan één keer per week of per maand naar de hiergenoemde typen natuur te gaan. (zie figuur 9)

Percentage (%)

Figuur 9: Hoe vaak gaan de kinderen naar de Nederlandse natuur
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De vraag met wie de kinderen naar de natuur zijn gegaan en wat ze daar hebben gedaan waren
open vragen. De antwoorden die de kinderen hebben gegeven, zijn in vier categorieën
ingedeeld, namelijk familie, vriendjes, alleen en geen antwoord. Familie is een verzamelnaam
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voor vader, moeder, broertjes, zusjes, neefjes etc. Soms gaven de kinderen aan dat er soms
vriendjes en vriendinnetjes meegingen naar de natuur. Een belangrijk kenmerk van deze
categorie is dat de kinderen onder begeleiding van volwassene naar de natuur gaan. Bij
vriendjes gaan de kinderen zonder begeleiding van een volwassene naar de natuur, zoals met
vriendjes, vriendinnetjes en ook broertjes en zusjes vallen binnen deze categorie.
Kinderen van allochtone afkomst gaven aan, vaker dan autochtone kinderen, met vriendjes, of
anders gezegd zonder ouders en begeleiders, naar de natuur te gaan. (zie figuur 10) Uit het
voorgaande zou men kunnen beredeneren dat deze groep kinderen dan naar het park gaat, daar
93% van de allochtone kinderen vertelde het vaakst naar het park te gaan. Het park ligt in de
directe woonomgeving en daar de kunnen de kinderen lopend of op de fiets naar toe. In het
vorige hoofdstuk werd ook al door ouders van allochtone afkomst aangeven dat hun kinderen
wel alleen naar het park mogen, mits ze met vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes
gaan.
De grootste groep van de autochtone kinderen gaven aan het vaakst aan naar strand en zee en
bos te gaan. Deze gebieden liggen niet in de directe woonomgeving van deze kinderen. Dit
betekent dat de kinderen met de auto, openbaar vervoer of fiets naar dergelijke gebieden gaan.
Dit betekent dat bij de kinderen sowieso ouders of begeleiders aanwezig zijn. (zie figuur 10)
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Figuur 10: Met wie gaan de kinderen naar de Nederlandse natuur
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De vraag wat de kinderen in de natuur hebben gedaan was wederom een open vraag. De
antwoordcategorieën zijn gebaseerd op de antwoorden van de kinderen. Doordat kinderen in
hun antwoord soms opsommingen maken, kan het antwoord van een kind in meerdere
antwoord categorieën vallen.
Tussen de groepen kinderen van autochtone en allochtone afkomst zijn grote overeenkomsten
in bezigheden in de natuur te onderscheiden. (zie figuur 11) Er zijn echter wel twee
categorieën die er toch enigszins uitspringen namelijk ‘dieren kijken’ en ‘picknicken en
barbecuen’. Dat deze twee antwoorden eruit springen bij de allochtone kinderen is op zich
niet heel opmerkelijk. De allochtone groep kinderen wonen vlak bij een park (het Oudelandse
Park) waar ook Schotse Hooglanders grazen.
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Figuur 11: Wat hebben de kinderen in de Nederlandse natuur gedaan?
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De allochtone groep kinderen gaven aan regelmatig naar dit park te gaan. Barbecuen en
picknicken is een activiteit die mensen van allochtone afkomst in de zomer vaak uitvoeren.
Hierbij nemen ze hun kinderen ook mee. In de antwoordcategorie overig de antwoorden die
slechts een keer genoemd werden zoals:
•
•
•

‘Ik woon er (boerenland)’ (Sebastiaan, autochtoon);
‘Genieten van het weer’ (Ayelin, allochtoon);
‘Mijn moeder helpen op de boerderij’ (Mitchell, autochtoon).

Figuur 12: Wat vinden de kinderen leuk in de Nederlandse natuur
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De kinderen was ook gevraagd wat ze wel leuk en niet leuk vinden in de Nederlandse natuur.
Door het open karakter van de vraag konden de kinderen meerdere antwoorden geven.
Evenals de voorgaande vraag kan een antwoord van een kind door een opsomming in
meerdere antwoord categorieën vallen. Het was opvallend dat de autochtone kinderen minder
vaak dingen konden bedenken die ze leuk vinden in de natuur in Nederland dan kinderen van
allochtone afkomst. (zie figuur 12) Er zijn in het algemeen geen grote verschillen tussen de
antwoorden van beide groepen kinderen. De uitzonderingen hierop waren dat allochtone
kinderen, vaker dan de autochtone kinderen, aangaven dat ze dieren en/of bomen en bloemen
leuk vinden in de natuur. Daarbij gaven allochtone kinderen ook vaker aan het leuk te vinden
om te spelen. Hierbij duidden de kinderen op de speeltuin bij het Ruigeplaatbos. In de
categorie overig vallen antwoorden zoals in bomen klimmen, sporten en nooit saai.
Op de vraag wat de kinderen niet leuk in de Nederlandse natuur vinden, moest bijna de helft
van de autochtone kinderen het antwoord schuldig blijven. (zie figuur 13) Brandnetels waren
bij de leerlingen van beide scholen een gevreesde plant. Allochtone kinderen stoorden zich
iets meer dan de autochtone kinderen aan insecten en poep dan autochtone kinderen. Het
kappen van bomen was voor een kleine groep van de allochtone kinderen (20%) een activiteit
die ze niet leuk vinden in de natuur. Enkele uitspraken van de kinderen bij dit onderdeel
waren:
•
•
•
•

‘Ik voel me net een dwerg tussen die bomen. Je trapt vaak in de poep of vlaai’ (Esther,
autochtoon);
‘Dat mensen bomen omhakken’ (Marisha, allochtoon);
‘Vogels die over je hoofd heen poepen’ (Tonia, autochtoon);
‘Dat dieren soms hun bosgenoten levend opeten’ (Robin, autochtoon).

Figuur 13: Wat vinden de kinderen niet leuk in de Nederlandse natuur?
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In de vragenlijst zat ook een klein algemeen kennisonderdeel om te toetsen of kinderen weten
welke soorten dieren en planten al dan niet in de Nederlandse natuur leven. Bij de vraag
welke dieren in de Nederlandse natuur leven stonden alleen de namen van dieren vermeld en
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werden de dieren niet verduidelijkt met plaatjes. De autochtone kinderen scoorden iets beter
op de dieren die in de Nederlandse natuur leven dan de allochtone kinderen. (zie figuur 14)
De verschillen in antwoorden tussen de twee groepen leerlingen waren niet erg groot op twee
uitzonderingen na: de fazant en de buizerd. Bijna de helft van de allochtone kinderen wist
niet wat een fazant was. Men kan zich hier afvragen of ze het dier daadwerkelijk niet kenden
of alleen de naam van het dier niet kenden. Veel vingers bij deze vraag. Hetzelfde gold voor
de buizerd. De autochtone kinderen hadden, maar in mindere mate dan de allochtone
kinderen, moeite om een beeld bij de buizerd te vormen.
De vos wekte ook veel vertwijfeling op, maar uiteindelijk wisten ongeveer 60% van de
allochtone en autochtone leerlingen dat de vos in de Nederlandse natuur leeft.
Het was opvallend dat niet alle autochtone kinderen wisten dat de Schotse Hooglanders in de
Nederlandse natuur leven, terwijl de dieren in twee groene gebieden in hun directe
woonomgeving rondlopen.
Figuur 14: Dieren die in de Nederlandse natuur leven
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Bij dezelfde vraag werden ook een aantal dieren genoemd die algemeen bekend zijn, maar in
Nederland alleen maar in de dierentuin leven: de beer, de wolf en de aap. Van de beer wisten
alle kinderen van beide scholen dat deze niet in de Nederlandse natuur leven. Het overgrote
deel van de kinderen van beide scholen wist dat de aap niet in de Nederlandse natuur leeft.
Eén kind van de autochtone groep kinderen en twee van allochtone groep kinderen gaven aan
dat ze dachten dat de aap ook in de Nederlandse natuur leeft. Bij de wolf was het opvallend
dat toch 20% van de kinderen van de allochtone groep kinderen dachten dat de wolf ook in de
Nederlandse natuur leeft.
Dezelfde vraag is ook gesteld met betrekking tot planten en vruchten. Bij deze vragen stonden
plaatjes bij de planten en vruchten. (zie figuur 15) Bij deze vraag zijn wederom grote
overeenkomsten in de antwoorden. De pruim was de enige echte uitzondering. Bijna de helft

52

van de allochtone kinderen kende de pruim niet of kon de pruim niet thuisbrengen. Van de
autochtone leerling bestond bij één derde van de kinderen twijfel of de pruim in Nederland
groeit. In deze vraag waren ook de palmboom en de banaan opgenomen. Vrijwel alle kinderen
van beide scholen wisten dat deze plant en vrucht niet in de Nederlandse natuur groeien. Van
de autochtone groep kinderen wist één kind niet dat de palmboom niet in de Nederlandse
natuur groeit en twee kinderen van de allochtone groep kinderen wisten niet dat de banaan
niet in de Nederlandse natuur groeit.
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Figuur 15: Planten en vruchten die in de Nederlandse natuur groeien

Bij de autochtone groep kinderen van zag je aanzienlijk vaker dat er getwijfeld werd of de
banaan in de Nederlandse natuur groeit. Dit was te zien aan de haakjes om de kruisjes of een
uitgegumd kruisje. Van de allochtone groep leerlingen dacht slechts één kind dat de banaan in
de Nederlandse natuur groeit.
De natuur in het Ruigeplaatbos
Van beide scholen waren nog niet alle kinderen waren in het Ruigeplaatbos geweest. (zie
figuur 16) Van school A waren 5 van de 28 (18%) leerlingen van groep 7b nog nooit in het
Ruigeplaatbos geweest. Van school B waren 9 van de 27 kinderen van groep 8 nog nooit in
het Ruigeplaatbos geweest ( 1 op de 3 kinderen).
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Figuur 16: Met wie zijn de kinderen naar het Ruigeplaatbos gegaan?
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De kinderen die wel in het Ruigeplaatbos waren geweest gingen of met familie of met
vriendjes of vriendinnetjes. Net zoals bij deze vraag bij het onderdeel natuur in Nederland is
een belangrijk onderscheid tussen familie en vriendjes dat bij familie de kinderen onder
begeleiding van een volwassene de natuur bezoeken, bij vriendjes is dit niet zo. Bij de
categorie vriendjes kunnen dus ook broertjes, zusjes neefjes of nichtjes mee geweest zijn.
Ruim één derde van de allochtone kinderen zei nog nooit in het Ruigeplaatbos geweest te zijn.
Deze groep kinderen gaf vaker aan naar het Oudelandse park te gaan, omdat dit park dichter
bij de wijk ligt waar ze wonen. Een grote groep autochtone kinderen, ruim 20%, gaf geen
antwoord op de vraag met wie ze naar het Ruigeplaatbos waren geweest. Hierdoor kan niet
een volledig beeld gegeven worden met wie de autochtone kinderen naar het Ruigeplaatbos
zijn gegaan. De kinderen die nog niet in het Ruigeplaatbos geweest waren, gaven meestal als
verklaring hiervoor dat ze niet wisten waar het Ruigeplaatbos lag of niet wisten waarom.
Enkele andere verklaringen waren:
•
•
•
•
•

‘Gewoon niet, ik ga alleen naar het park dat vlakbij is, daarom niet naar het
Ruigeplaatbos’ (Rodaika, allochtoon);
‘Omdat ik niet weet waar het is en ik mag daar niet naar toe in mijn eentje, maar met
meer vast wel. Ik mag niet ver van huis’ (Rashella, allochtoon);
‘Ik wil niet of heb geen zin’ (Urvin, allochtoon)
‘Ik ga altijd naar andere bossen’ (Deanne, autochtoon);
‘Gewoon niet geweest’ (Jason, autochtoon).

Op de vraag wat de kinderen hebben gedaan in het Ruigeplaatbos gaf wederom een grote
groep autochtone kinderen (23%) geen antwoord. (zie figuur 17) Hierbij kan men zich
afvragen of ze het niet meer weten of dat ze bijvoorbeeld gewandeld hebben met hun ouders
en dat als een vanzelfsprekende activiteit beschouwen als je met je ouders naar het bos gaat.
In de uitkomsten blijkt dat bij de autochtone kinderen spelen in de speeltuin (36%) de
belangrijkste activiteit is wat ze hebben gedaan in het Ruigeplaatbos. Enkele andere
autochtone kinderen (1 à 3 per antwoord ) gaan ook wel eens naar het Ruigeplaatbos om te
fietsen, wandelen, de hond uit te laten of om te hangen. Twee autochtone kinderen geven nog
aan dat ze met de scouting in het Ruigeplaatbos zijn geweest.
Figuur 17: Wat hebben de kinderen gedaan in het Ruigeplaatbos
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Een grote groep kinderen van allochtone afkomst (39%) zeiden ook naar het Ruigeplaatbos te
gaan om in de speeltuin te spelen. Daarnaast zeiden deze kinderen ook het Ruigeplaatbos te
bezoeken om te wandelen (28%) en om dieren te bekijken (33%). Een enkeling van deze
groep kinderen gaf aan naar het Ruigeplaatbos om de natuur te bekijken, om de hond uit te
laten, om te barbecuen, fietsen of te hangen. Kinderen die zonder begeleiding naar het
Ruigeplaatbos gaan, gaan meestal naar de speeltuin, rondfietsen of dieren kijken.
Als voorbereiding op de veldles van de volgende dag werd de kinderen gevraagd wat ze al
van het Ruigeplaatbos wisten en wat ze dachten leuk of niet leuk te vinden aan de veldles van
de volgende dag. Beide basisscholen hadden aan het begin van het jaar een tentoonstelling
over het Ruigeplaatbos gehad. De verwachting was dat de kinderen, zelfs de kinderen die er
nog niet geweest waren, iets over het Ruigeplaatbos konden vertellen. Toch waren er kinderen
die niets konden vertellen over het Ruigeplaatbos, namelijk 21% van de groep autochtone
leerlingen en 11% van de allochtone leerlingen. De kinderen die niets over het Ruigeplaatbos
konden vertellen, waren in de meeste gevallen niet de kinderen die niet in het Ruigeplaatbos
waren geweest.
De kinderen noemden een veelheid aan antwoorden wat ze over het Ruigeplaatbos wisten. De
antwoorden zijn te categoriseren in drie antwoord categorieën namelijk de dieren, het
Ruigeplaatbos als geheel en diversen. Bij de categorie dieren gaven de kinderen antwoorden
zoals dat er Schotse Hooglanders lopen, de dieren vrij lopen, er veel dieren in het
Ruigeplaatbos zijn en vooral veel kikkervisjes.
Bij de antwoorden over het Ruigeplaatbos als geheel antwoorden zowel de kinderen van de
witte als zwarte school dat het Ruigeplaatbos mooi of groot is en dat er veel natuur is. Er
waren ook kinderen die over de bijzonderheid van het Ruigeplaatbos als natuur gebied
spraken:
•
•

‘Dat het het enigste plekje is in Nederland waar natuur is’ (Terlissa, autochtoon);
‘Het is de enige plek waar natuur is in Hoogvliet’ (Danielle, autochtoon).

Bij de categorie diversen zijn de antwoorden vrij uiteenlopend en werden de antwoorden vaak
genoemd door één kind. Meestal ging het hierbij om kinderen van de allochtone groep
leerlingen. Het gaat te ver om alle antwoorden op te noemen, maar een aantal opvallende
antwoorden waren:
•
•
•

‘Dat er geen bomen worden gekapt en dieren vrij mogen rondlopen’ (Johnson,
allochtoon);
‘Het ligt dicht bij de Spijkenisse brug, er is een speeltuin en het is daar heel mooi’
(Patrick, autochtoon);
‘Dat er een bloem groeit die maar in twee landen voorkomen’ (Nemanja, allochtoon).

Er waren ook kinderen die de vraag verkeerd
namelijk dat de kinderen in een paar regels
Ruigeplaatbos wisten. Drie van de allochtone
leerlingen hadden het woord regel niet opgevat
betekenis van voorschriften.
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hadden opgevat. In de formulering stond
moesten opschrijven wat ze al over het
groep en één van de autochtone groep
in de betekenis van zinnen maar in de

Bij de vraag dat de leerlingen moesten aangeven wat ze dachten leuk te vinden aan de veldles
in het Ruigeplaatbos, waren er grote verschillen in de antwoorden tussen de allochtone en
autochtone groep leerlingen te zien. (zie figuur 18) Met name de autochtone groep leerlingen
(30%) gaven aan het leuk te vinden dat ze niet op school hoefden te zijn. Slechts één kind van
de allochtone groep leerlingen gaf dit antwoord. De allochtone groep leerlingen gaven juist
meer antwoord in de richting dat natuur altijd leuk is (44%) en dat ze denken dat de
opdrachten van de veldlessen leuk zullen zijn (32%).
Van de autochtone kinderen dacht een kleine groep dat de opdrachten van de veldles leuk en
leerzaam zouden zijn. Een wat grotere groep zei dat de natuur altijd leuk is. Onder de
categorie overig vallen antwoorden zoals:
•
•
•
•

‘Ik denk dat het wel leuk gaat worden omdat ik er nog nooit heen geweest ben’ (Cher,
autochtoon);
‘Misschien wordt het wel leuk’ (Rodaika, allochtoon);
‘Omdat mijn moeder mee gaat en het daar leuk is’ (Terlissa, autochtoon);
‘Omdat het me wel leuk lijkt dat we op de fiets naar het RPB gaan’ (Tonia,
autochtoon).
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Figuur 18: Wat denken de kinderen leuk te vinden aan de veldles in het Ruigeplaatbos

Van beide groepen leerlingen dacht de grootste groep leerlingen niets niet leuk te vinden aan
de veldles. (zie figuur 19) Een kleine groep allochtone kinderen dacht de brandnetels en
insecten niet leuk te vinden tijdens de veldles. Bij de natuur in het algemeen werden de
brandnetels, insecten en poep vaker genoemd als belemmering, dan dat ze als een
belemmering worden genoemd tijdens de veldles. (zie figuur 12) Onder de categorie overig
valt wederom een veelheid aan antwoorden. Enkele daarvan zijn:
•
•
•
•

‘Als ze streng zijn’ (Kylie, autochtoon);
‘Misschien wordt het wel saai of is het weer niet mooi’ (Ros, autochtoona);
‘De lange rode brug’ (Ali, allochtoon);
´Ik hoop dat ik niet in de poep trap’ (Karen, allochtoon).
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Figuur 19: Wat denken de kinderen niet leuk te vinden aan de veldles in het Ruigeplaatbos

5.4.2 De veldles
Algemeen: opzet van de veldles
De leerlingen kregen een opdrachtenboekje met diverse vragen over acht verschillende
thema’s. Bij de verschillende thema’s hoorden rugzakken met materialen, kaartjes en een
nadere uitleg over de opdracht die bij het betreffende thema hoort. De verschillende thema’s
waarmee de kinderen zich tijdens de veldles konden bezighouden waren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vogelen;
Rivier;
Mijn plekje;
Mensen;
Kruiden;
Kleine beestjes;
Bomen;
Schotse Hooglanders.

De opdrachten waren veelal denk en doe opdrachten. Kinderen moesten aan de hand van
waarnemingen (luisteren, kijken, voelen, ruiken) en aan de hand van de kennis die ze al
hadden de vragen beantwoorden. De opdrachten bestonden uit open -en gesloten vragen en
soms moesten de kinderen ook dingen tekenen of op plakken.
De veldlessen duurden twee tot twee en een half uur. In deze tijd was het moeilijk om alle
opdrachten te doen. Dit was ook niet de opzet van de veldles. Op deze manier houdt je de
kinderen ook nog een beetje nieuwsgierig en actief. Doordat het bijna onmogelijk was alle
opdrachten te doen, hadden de kinderen niet allemaal dezelfde opdrachten gedaan. De
natuurervaringen van de veldles zijn dus sterk afhankelijk van de opdrachten die de kinderen
hebben gedaan.
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School A
Er waren 27 leerlingen aanwezig bij de veldles. De leerlingen werden verdeeld onder de
meester en wat vrijwillige ouders (ongeveer vijf kinderen per begeleider).
Door een misverstand hadden de kinderen een half uur moeten wachten op de
veldlesbegeleider. Het wachten werd deels goedgemaakt doordat de Schotse Hooglanders de
kinderen al stonden op te wachten bij het hek waar de groep leerlingen het Ruigeplaatbos
wilden in gaan. Dat was al voor een aantal kinderen al heel spannend. Een jongen riep
enthousiast bij het zien van de Schotse Hooglanders: ‘Kijk…. daar staan de bizons’. Hij werd
al snel verbeterd door een aantal andere kinderen. Het wachten op de veldlesbegeleider heeft
echter weinig invloed gehad op het enthousiasme van de leerlingen. Na een korte instructie
van de veldlesbegeleider gingen de kinderen enthousiast met de opdrachten aan de slag.
De kinderen liepen in eerste instantie netjes op de paden, maar na verloop van tijd verlieten ze
de paden zo nu en dan ook wel eens. Ik heb met een groepje meegelopen die met de opdracht
‘kruiden’ bezig waren. Ze moesten kruiden zoals smalle weegbree, brandnetels en hondsdraf
zoeken. De kinderen en begeleider stonden een tijd lang in een kring naar beneden te kijken
en klaagden dat ze niets konden vinden. De brandnetels kenden ze wel, maar de hondsdraf en
smalle weegbree niet. Ze verplaatsten zich nauwelijks, totdat ze een subtiele hint kregen van
de veldlesbegeleider om wat verder in het gebied in te gaan kijken. Daar heeft het groepje een
tijd lang naar hondsdraf gezocht. Daarbij heb ik ze een beetje geholpen door te zeggen dat
deze kruiden altijd in de buurt van de brandnetels te vinden zijn. De begeleider en de
kinderen hadden geen idee hoe hondsdraf eruit zag. In het boekje stond dat hondsdraf paarse
bloemetjes hebben, maar ze konden geen plantje vinden met paarse bloemetjes. Toen het
groepje wat dieper door de knieën ging, vonden ze twee plantjes met paarse bloemen. Ik heb
ze toen verteld welke van de twee plantjes de hondsdraf was en uitgelegd dat hondsdraf een
hele specifieke geur heeft. Bij twijfel zouden ze daar de hondsdraf ook aan kunnen herkennen.
Daarna heb ik ze meteen ook uitgelegd hoe je brandnetels kan plukken en wat kleefkruid is.
De smalle weegbree heeft de veldlesbegeleider het groepje laten zien op het open veldje.
Hieruit konden we de conclusie trekken dat je smalle weegbree in een open veld kan vinden
en hondsdraf in een wat meer bebost gedeelte.
Ik heb aan het einde van de veldles meegelopen met een groepje die de opdrachten over de
rivier moesten uitvoeren. Deze opdrachten moesten veelal op de boardwalk worden
uitgevoerd. Langs een deel van de boardwalk (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3) stond een
hoge dichte rietkraag langs weerskanten, langs een ander deel van de boardwalk waren
ontwortelde bomen en houtafval te zien dat als gevolg van de getijden werking in dit gedeelte
van het Ruigeplaatbos terecht was gekomen. Onder de brug stond water en dat betekende dat
het hoog water (vloed) was op het moment van de veldles. Eén opdracht bij dit thema was om
aan de hand van elektroden te bepalen of het water zoet of zout was. Bij zout water ging een
apparaatje piepen. De kinderen waren vaak gefascineerd door deze opdracht, omdat ze zoet en
zout water konden aantonen met elektriciteit.
Door het hoge water waren de kikkervisjes en kleine visjes ook goed zichtbaar. De kinderen
wilden meteen kikkervisjes vangen en probeerden dit met behulp van een emmer die ze
hadden gekregen om hun opdracht over de rivier uit te voeren. Aan het einde van de veldles
liep dit groepje nog steeds op de boardwalk. We wilden haast maken, maar onze weg werd
aan het einde van de boardwalk versperd door de Schotse Hooglanders. Terug lopen duurde te
lang dus kozen we ervoor om te wachten, totdat de Schotse Hooglanders tien meter van het
pad vandaan waren. Een meisje was heel bang en heb ik gerust moeten stellen, andere
kinderen wilden gewoon doorlopen. De begeleider en de kinderen heb ik uitgelegd dat de
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Hooglanders in het Ruigeplaatbos redelijk aan mensen gewend zijn, maar dat je desondanks
toch voorzichtig moet zijn. Toen de Schotse Hooglanders ongeveer tien meter van het pad
stonden zijn we het Hooglander pad gaan volgen waar ze vandaan kwamen. Tijdens dat
laatste stukje over het Schotse Hooglander paadje kwamen we heel veel Schotse Hooglander
haren tegen bij een dode boomstam, die de kinderen weer trots aan de meester en klasgenoten
konden laten zien.
School B
Er waren 26 kinderen aanwezig tijdens de veldles. De leerlingen werden verdeeld onder
leerkrachten/vrijwilligers van de school. De dag van de veld les regende het, maar het was
gelukkig niet al te koud. Doordat er een begeleider te weinig was, werd mij een groepje
toebedeeld. Hier was ik niet op voorbereid, dus het was een kwestie van improviseren.
Hierdoor kon ik me maar op één groepje richten.
Onze eerste opdracht was beestjes. We moesten overal en nergens beestjes gaan zoeken en ze
in een potje met vergrootglas gaan bekijken. De kinderen hadden zelf goede ideeën waar ze
zelf beestjes konden vinden: dode bomen onder het schors. We hebben ruim tien minuten bij
een dode boom gestaan en waren helemaal nat geregend. We vonden pissebedden, larven en
eitjes. Vervolgens besloten we om spinnen te gaan zoeken tussen de grote bladen van de
kaardenbol. Een van de kinderen stelde voor om deze bladeren te gebruiken als paraplu.
Vervolgens liepen we door een ruig stukje natuur van het Ruigeplaatbos en de kinderen met
een korte of ¾ broek werden ‘geplaagd’ door de brandnetels. Ik heb ze toen uitgelegd dat
hondsdraf tegen de jeuk hielp en dat werd meteen op de bultjes gewreven en hondsdraf werd
op voorraad meegenomen. Tijdens onze zoektocht naar spinnen ontdekten twee kinderen ook
sprinkhanen. Een leerling zag een omgevallen boom met de het wortelstelsel dat boven de
grond uitkwam. Daar moesten volgens haar ook beestjes zijn en een drietal kinderen met
lange broek liepen door de brandnetels naar de boom. De rest van de kinderen hield het voor
gezien, omdat ze niet door de brandnetels wilden lopen. Een aantal kinderen wilde door het
getijdengebied naar de boardwalk lopen, maar door het hoge water en de vele brandnetels,
besloten we toch maar om te lopen. Eenmaal op de boardwalk was er van alles te zien. Er
moesten kikkervisjes en visjes met de hand gevangen worden. Iedereen lag met hun buik op
de boardwalk om de kikkervisjes met de hand te pakken te krijgen. Twee mensen
verzamelden slakken. Tijdens onze wandeling op de boardwalk heb ik ze attent gemaakt op de
spuugbeestjes. Een iemand vroeg aan mij hoe die groene stengels (riet) langs de boardwalk
heten en zei: ‘ik ken ze wel, maar ik weet niet hoe ze heten’.
Onze volgende opdracht was dode bomen. Mijn groepje wilde eigenlijk Schotse Hooglanders
zoeken, maar omdat die opdracht niet beschikbaar was heb ik deze twee opdrachten
gecombineerd. Tijdens onze zoektocht naar dode bomen gingen we ook op zoek naar de
Schotse Hooglanders. Al snel verzonnen de kinderen zelf dat ze bezig waren met een
spannende speurtocht en afwisselend renden en slopen ze door het bos. De speurtocht was
voor de kinderen wel een hoogtepunt: eerst door een donker bos en de verse poepsporen
volgen, goed luisteren en om je heen kijken en op een open plek stonden de Schotse
Hooglanders. De kinderen waren nauwelijks bang en voor de minimale afstand van 10 meter
tussen de Schotse Hooglanders en ons moest ik pleiten. Uit de verhalen van de kinderen bleek
dat de kinderen al ervaring met de Hooglanders hadden opgedaan in het Oudelandse park. Een
meisje vertelde heel enthousiast dat ze met een groepje vrienden
vaak de Schotse
Hooglanders in het Oudelandse park gingen pesten
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5.4.3 De vragenlijst ná de veldles
Deze vragenlijst bestond alleen uit vragen over het Ruigeplaatbos en de vragen hadden
betrekking op waarneming, kennis, waardering en de motivatie van de kinderen.
Bij de eerste vraag moesten de kinderen aangeven welke dieren in het Ruigeplaatbos leven.
(zie figuur 20) Ze moesten hierbij vier dieren uit in totaal negen dieren kiezen. De vijf dieren
die niet in het Ruigeplaatbos leven waren de bever, de eekhoorn, de beer, het hert en de vos.
De bever en de eekhoorn waren bewust aan dit rijtje toegevoegd. Dat bever, omdat in
Hoogvliet het gerucht gaat dat er een bever in het Ruigeplaatbos leeft. De beheerder kan met
zekerheid zeggen dat er geen bever leeft in het Ruigeplaatbos. De eekhoorn is voor veel
kinderen een geliefd bosdier en veel kinderen denken dat er altijd eekhoorns in bomen leven.
De eekhoorn leeft niet in het Ruigeplaatbos, evenals het hert, de vos en de beer.
Figuur 20: Welke dieren leven in het Ruigeplaatbos: de dieren die er wel leven
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De goede antwoorden bij deze vraag waren konijn, Schotse Hooglanders, vlinders en de wesp.
Van de Schotse Hooglanders was bij alle kinderen van beide scholen bekend dat het dier in
het Ruigeplaatbos leeft. Er zijn geen grote verschillen in de uitkomsten tussen de autochtone
en allochtone groep leerlingen. De autochtone groep leerlingen gaf iets vaker het goede
antwoord dan de allochtone groep leerlingen. Van de dieren die niet in het Ruigeplaatbos
leefden, dachten de meeste kinderen dat de eekhoorn toch in het Ruigeplaatbos leeft. Maar
liefst 32% van de autochtone groep leerlingen dachten dat de eekhoorn in het Ruigeplaatbos
leeft, van de allochtone groep leerlingen was dit 19% van de leerlingen. Van de bever, beer,
hert en vos wisten alle autochtone kinderen dat deze dieren niet in het Ruigeplaatbos leven.
De kinderen van allochtone afkomst wisten allemaal dat de beer niet in het Ruigeplaatbos
leeft. Een enkeling twijfelde over de bever en het hert. Het is wel opvallend dat nog ruim 20%
van de allochtone kinderen dachten dat de vos in het Ruigeplaatbos leeft.
De kinderen is ook gevraagd wat ze daadwerkelijk hebben gezien tijdens de veldles. Hierbij is
gekozen voor dieren en planten die duidelijk te zijn in het bos zoals bomen, hondsdraf en
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brandnetels. (zie ook figuur 21) Tijdens de opdrachten van de veldles kwam je deze soorten
veelvuldig of duidelijk tegen.
Figuur 21: Dieren en planten die voorkomen in het Ruigeplaatbos: de makkelijk waarneembare
soorten
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Er zijn grote overeenkomsten in wat de kinderen van beide scholen zeiden gezien te hebben in
het Ruigeplaatbos. Opvallend was dat de kinderen de hondsdraf niet of nauwelijks aangeven
als plant die ze hebben gezien. Tijdens de instructie van de veldles werd er door de
veldlesbegeleider aan de kinderen uitgelegd dat als ze geprikt werden ze hondsdraf konden
gebruiken. Het is ook opvallend dat veel kinderen van de allochtone groep leerlingen zeggen
geen riet te hebben gezien. Het is nog maar de vraag of de allochtone leerlingen alle
Nederlandse namen van planten en dieren kennen. Eén jongen uit mijn groepje vroeg mij de
Nederlandse naam van riet. Hij kende namelijk de plant wel, maar wist niet de naam die erbij
hoorde.
Het spuugbeestje was veelvuldig aanwezig als je over de boardwalk liep, maar je moest de
kinderen er wel op attenderen. Zowel de autochtone als allochtone leerlingen met wie ik heb
meegelopen, heb ik geattendeerd op het spuugbeestje. Deze kinderen gaven op de vragenlijst
aan dat ze het spuugbeestje hebben gezien.
De wat moeilijker waarneembaar soorten, zoals de specht, het konijn en de fazant werden
door een aantal kinderen ook waargenomen. (zie figuur 22) Dit zijn soorten die je alleen bij
goed waarnemen of bij toeval tegen komt. Het konijn zijn door beide scholen door vier à vijf
kinderen waargenomen. Dit staat voor een groepje. De fazant is door twee à drie kinderen van
beide scholen waargenomen. Bij de fazant kan je nog opmerken dat leerlingen van beide
scholen, maar met name de leerlingen van groep 8 van school B, niet gekend of herkend werd.
Twee van de kinderen van de allochtone groep leerlingen gaven aan een soort kip te hebben
gezien. Hoogstwaarschijnlijk is dit een fazant geweest. Bij de specht is het opmerkelijk dat
46% van de allochtone kinderen zegt de specht te hebben gezien, terwijl het niet een
makkelijk waarneembare soort is. De gaten van de specht in de dode bomen warden duidelijk
waarneembaar. Misschien hebben de kinderen met het zien van de specht de spechtengaten in
de boom bedoeld.
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Figuur 22: Dieren die voorkomen in het Ruigeplaatbos: de moeilijk waarneembare soorten
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Van de soorten die niet in het Ruigeplaatbos voorkomen geven allochtone groep leerlingen
vaker aan dat ze deze soorten hebben gezien dan autochtone groep leerlingen. (zie figuur 23)
Het gaat hier dan niet om veel kinderen, maar om hooguit vier. De eekhoorn werd door
kinderen van beide scholen gezien. De bever en vos alleen door kinderen van de allochtone
groep. Het is opmerkelijk dat kinderen toch zeggen deze dieren gezien te hebben, terwijl je
gewoon weet dat het niet kan.
Figuur 23: Dieren die voorkomen in het Ruigeplaatbos: soorten die niet in het Ruigeplaatbos
voorkomen
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Aan de hand van plaatjes en de naam van een dier of plant hebben de kinderen met smilies
moeten aangeven of ze het dier of de plant leuk of niet leuk vonden. De kinderen hebben dit
bij elk plaatje gedaan. De planten of dieren die ze zowel wel leuk en niet leuk vonden konden
ze aangeven met twee smilies. Er is een grote overeenkomst te zien in de dieren en planten die
de autochtone kinderen en allochtone leerlingen leuk vonden in het Ruigeplaatbos. (zie figuur
24) De Schotse Hooglanders, de specht, bloem, boom en de vlinder waren weinig verschillen
tussen de autochtone en allochtone kinderen. Deze soorten scoorden bij allebei de scholen
ruim boven de 80%.
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Figuur 24: Wat voor dieren en planten vinden de kinderen leuk in het Ruigeplaatbos
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Grote verschillen tussen beide scholen waren te vinden bij de spin en de muis. Van
autochtone kinderen zegt 56% een spin leuk te vinden, terwijl 13 % van de allochtone
kinderen zegt spinnen leuk te vinden. Bij muizen zeggen 70% van de autochtone kinderen het
diertje leuk te vinden, terwijl 15% van de allochtone kinderen dit vindt. Een voorzichtige
conclusie uit deze gegevens zou kunnen zijn dat de afkeer van allochtone kinderen voor de
spin en muis door de afkomst bepaald zou kunnen zijn.
Brandnetels en wespen zijn zowel bij de autochtone kinderen en kinderen van allochtone
afkomst niet populair. Het konijn, de slak en de paddestoel behoren ook tot de wat meer
populaire soorten, maar worden in het algemeen meer gewaardeerd door de autochtone
kinderen.
Tot slot is aan de kinderen gevraagd aan te geven wat ze leuk, niet leuk en spannend vonden
aan de veldles in het Ruigeplaatbos en of ze nog ergens bang voor waren geweest. Deze vraag
was in de vorm van een open vraag gesteld. Hierdoor konden de kinderen meerdere
antwoorden per onderdeel geven.
De kinderen van beide scholen gaven aan dat ze de opdrachten van de veldles erg leuk
gevonden hebben. De kinderen gaven dit aan door specifiek uit leggen welke opdracht ze leuk
vonden, andere kinderen gaven als antwoord de veldles in het algemeen en weer andere
kinderen zeiden alles leuk gevonden te hebben. De kinderen van beide scholen hadden
meerdere dingen aangegeven die ze leuk vonden. Hierdoor komt het totaal van wat de
kinderen leuk vonden niet uit op 100%. Een overzicht van welke van de acht opdrachten de
kinderen van beide scholen leuk vonden, staat in de figuur 25. Vooral de opdracht van de
Schotse Hooglanders springt eruit bij de allochtone groep leerlingen. De Schotse Hooglanders
waren tijdens de veldles van groep 8 van school B moeilijk te vinden en hierdoor moesten de
kinderen goed zoeken en aan de hand van de poepsporen en het volgen van de Schotse
Hooglander paadjes de Schotse Hooglanders zoeken. Veel kinderen vonden dit leuk en
spannend. Bij de veldles van groep 7b van school A stonden de Schotse Hooglanders de
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kinderen bij het hek al op te wachten. Hierdoor was de spanning om de dieren te zoeken al
weg.
Figuur 25: Specifieke veldles opdrachten die kinderen zeggen leuk te vinden
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Bij de andere opdrachten gaven kleine groepjes kinderen aan een specifieke opdracht erg leuk
gevonden te hebben. Hierbij gaat het meestal om de kinderen die bij elkaar in het groepje
gezeten hebben, omdat niet alle kinderen dezelfde opdrachten hadden gedaan.
Het antwoord ‘alles’ is erg breed, dus wat de kinderen daarmee precies bedoelen is niet
helemaal duidelijk. De antwoorden die niet direct iets met een specifieke opdracht te maken
hadden, hadden meer betrekking op de beleving van de kinderen. Een autochtone jongen gaf
bijvoorbeeld aan het leuk te vinden dat de Schotse Hooglanders op bizons lijken. Iemand
anders (dezelfde groep) gaf aan het leuk te vinden om door het bos te lopen. Een meisje van
allochtone afkomst gaf aan dat ze de bomen van het stormbos heel erg mooi vond.
De omstandigheden waaronder de kinderen van beide scholen de veldles hebben gehad was
niet gelijk. Bij de veldles van school B regende het gedurende de hele les. Bij de veldles van
school A was het ook geen zonnige weer, maar wel droog. De regen was voor de kinderen van
school B niet het grootste obstakel, dat waren de brandnetels. Ondanks de regen en de
brandnetels was er nog een groep kinderen (28%) die aangaven niets niet leuk gevonden te
hebben aan de veldles. (zie ook figuur 26)
Ook voor de kinderen van school A waren de brandnetels het grootste obstakel tijdens de
veldles. Bijna een op de drie kinderen gaf dit antwoord. Een kleine 26% van de kinderen gaf
aan alles leuk gevonden te hebben aan de veldles. Daarnaast werd er nog door een aantal
kinderen aangegeven dat ze de insecten en de Schotse Hooglander poep niet leuk vonden en
dat ze het jammer vonden dat ze niet alle opdrachten konden doen. In de categorie overig viel
antwoorden
•
•

‘Dat de andere kinderen in mijn groepje de leuke dingen mochten doen’ (Danielle,
autochtoon);
‘Dat we verkeerd gelopen waren’ (Marjolijn, autochtoon).
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Figuur 26: Wat vonden de kinderen niet leuk aan de veldles in het Ruigeplaatbos
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De antwoorden van de leerlingen van beide scholen verschillen weinig bij de vraag waar de
kinderen bang voor waren geweest tijdens de veldles. De meeste kinderen van beide scholen
geven aan nergens bang voor geweest te zijn. (zie figuur 27) Er zijn geen grote verschillen in
de angst voor Schotse Hooglanders en insecten. Een grote meerderheid geeft aan hiervoor niet
bang te zijn. In de categorie overig angst vallen poep, brandnetels en een vos.
Figuur 27: Waar waren de kinderen tijdens de veldles in het Ruigeplaatbos bang voor
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De autochtone kinderen lijken de veldles minder spannend te vinden dan kinderen van
allochtone afkomst. (zie figuur 28) Ruim 50% van de autochtone kinderen geeft aan helemaal
niets spannend gevonden te hebben. Ruim 30% vonden de schotse Hooglanders spannend en
vooral als de kinderen dichtbij de dieren stonden. Een aantal autochtone kinderen vonden het
ook spannend dat ze door een donker bos moesten lopen, poepsporen van de Schotse
Hooglanders te volgen of vonden alles spannend.
Figuur 28: Wat vonden de kinderen spannend aan de veldles in het Ruigeplaatbos
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Van de allochtone kinderen vond een klein groepje het heel spannend om een vogel te
achtervolgen. Evenals de autochtone groep leerlingen vond ook de allochtone groep kinderen
de Schotse Hooglanders spannend. Er waren ook kinderen die aangaven de boardwalk, het
waterscheppen en de opdrachten heel spannend te vinden.
5.5

Evaluatie

In het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek is uitgevoerd is weinig tijd geweest om uitvoerig
de kinderen in de natuur te observeren. Om natuurbeleving van de kinderen uit Hoogvliet
goed te kunnen onderbouwen aan de hand van de beschrijvingen van Margadant-van Arcken,
zou er langer met een groep kinderen meegelopen moeten worden. Er kan dan een betere
indruk gekregen worden van het karakter van de individuele kinderen en de (culturele)
achtergrond van de kinderen. Deze onderzoeksresultaten moeten dan ook gezien worden als
een eerste indruk. Men zou kinderen actief moeten benaderen, want de kinderen komen niet
snel bij jou. De tijd was te kort om een band op te bouwen. Met name bij de kleuters kon je
dit goed merken.
Aan de hand van de bestaande literatuur, beschreven in hoofdstuk 2, is in dit hoofdstuk
geprobeerd inzicht te verschaffen in de natuurbeleving van kinderen, met name als het gaat
om ruige natuur, en met speciale aandacht voor kinderen van allochtone afkomst.
Van de kleuters was het aan de hand van de vragenlijst en tijdens de participatieve observatie,
mede doordat er slechts met twee allochtone kleuters intensief is meegelopen, moeilijk te
bepalen welke aspecten een belangrijke rol spelen in de natuurbeleving van kleuters. Dit komt
min of meer overeen met de bevindingen van Margadant-van Arcken. Margadant-van Arcken
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gaf in haar onderzoeken aan dat een systematische inventarisatie van natuurbeelden van
kleuters niet goed mogelijk is. Bij dit onderzoek speelde de beperkte onderzoekstijd ook mee.
Om echt inzicht te kunnen krijgen in natuurbeleving van de kleuters, zou een langere tijd,
bijvoorbeeld een jaar, met kleuters meegelopen moeten worden.
Wat betreft de andere besproken onderzoeksbevindingen uit de literatuurstudie van hoofdstuk
2, zijn er overeenkomsten te bespeuren met de uitkomsten van dit onderzoek. Bij kleuters
speelt de in hoofdstuk 2 besproken synthetiserende denkwijze een belangrijke rol in hoe
kinderen de natuur ervaren en zien. Mede doordat de synthetiserende denkwijze in deze
leeftijdsfase een belangrijke rol speelt, vervormen de kleuters hun indrukken op hun eigen
wijze en leggen ze verbanden naar wat ze hebben gezien. Een voorbeeld hiervan, uit dit
onderzoek, is het wilgenkatje wat door het jongetje afkomstig uit Curaçao voor koraal werd
aangezien.
De schoonheidsbeleving bij kleuters in dit onderzoek is aan de hand van plaatjes en een
kringgesprek geprobeerd te achterhalen wat de kleuters mooi vonden in het Ruigeplaatbos.
Uit het kringgesprek bleek dat de plaatjes die de kleuters aangaven mooi te vinden niet altijd
alleen betrekking hebben op het schoonheidsaspect, maar ook of kinderen iets spannend
gevonden hebben, zoals de Schotse Hooglanders en de spin. De plaatjes in de opdrachten
waren allemaal ‘geïsoleerde’ objecten zoals poep, spin, bloem en Schotse Hooglanders.
Opvallend was dat bij de opdracht wat de kleuters hadden gezien in het Ruigeplaatbos, de
allochtone kinderen vaker aangaven dieren te hebben gezien die in de werkelijkheid niet in
het Ruigeplaatbos leven, dan de autochtone kinderen. Hierbij kan het verkeerd hebben
begrepen van de opdracht een belangrijke oorzaak zijn.
In het algemeen hebben de kleuters de opdrachten goed begrepen en hebben ze goed door wat
er al dan niet in het Ruigeplaatbos leeft. De autochtone kinderen leken de opdrachten iets
beter te begrepen te hebben dan de allochtone kinderen, maar dat kan ook liggen aan het
begrip van de vraag. Wat betreft angst voor dingen in het Ruigeplaatbos kan geconcludeerd
worden dat opvallend veel kleuters hebben aangegeven niet bang te zijn geweest voor iets in
het Ruigeplaatbos. Een aantal kleuters geven wel aan ergens bang voor te zijn geweest, maar
dit is niet dominant. Dit geldt voor zowel de autochtone als allochtone kinderen.
Dat groene natuur doe-natuur is en dat bewegende dingen levend zijn en niet bewegende
dingen dood, is tijdens de vragenlijsten en de participatieve observatie niet aan bod gekomen.
De basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 in Hoogvliet doen volgens Kellert (zie hoofdstuk 2,
paragraaf 2.2.1) zowel directe -, indirecte –als natuurervaringen uit de tweede hand op. Uit
dit onderzoek valt moeilijk op te maken welke vorm van natuurervaring in het algemeen bij
de kinderen uit Hoogvliet de overhand heeft. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten
lijken autochtone kinderen in een jaar vaker naar één of meer van de in dit onderzoek
genoemde typen natuur te gaan dan kinderen van allochtone afkomst. (zie figuur 9) De
autochtone kinderen zouden in dit geval meer directe natuurervaringen moeten hebben dan
allochtone kinderen. Uit de beschrijvingen over de dingen die kinderen in de natuur (incl.
Ruigeplaatbos) hebben gedaan en wat ze mooi vinden in de natuur, lijkt het juist net
andersom. De autochtone kinderen kunnen in vergelijking met de allochtone kinderen
moeilijker aangeven wat ze al dan niet leuk vinden in de natuur. Ook in de beschrijvingen wat
kinderen in de natuur hebben gedaan, kunnen de autochtone kinderen moeilijker aangeven
wat ze hebben gedaan dan de allochtone kinderen. Dit is op zich wel opvallend, want men zou
deze uitkomst andersom verwachten. Zowel in de literatuur als in dit onderzoek geven
scholen met overwegend allochtone leerlingen aan minder tijd aan natuur- en milieueducatie
te besteden, omdat er veel tijd aan taal onderwijs wordt besteed om de taalachterstand in te
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halen. De verwachting zou dan ook zijn dat autochtone kinderen meer over de Nederlandse
natuur zouden moeten weten en zouden kunnen vertellen.
Natuurervaringen uit de tweede hand wordt de kinderen bijvoorbeeld aangeboden op school
en op de televisie. Uit de literatuur en uit de gesprekken met de scholen blijkt dat op de
scholen waar veel allochtone kinderen op zitten, veel taalonderwijs krijgen en vakken zoals
natuur- en milieueducatie er wat vaker bij in schieten. Ook op basis hiervan zouden de
autochtone een voorsprong in kennis moeten hebben op de allochtone kinderen. Op de
indirecte natuurervaring van de kinderen uit Hoogvliet is in dit onderzoek minder inzicht. Een
verschil tussen de autochtone en allochtone groep kinderen is dat de autochtone groep
kinderen uit een rijkere wijk van Hoogvliet komen en de kinderen meestal een tuin hebben
thuis. De allochtone groep kinderen komt uit een armere wijk van Hoogvliet, waar de ouders,
aldus enkele medewerkers van school B, het niet erg breed hebben. Deze kinderen wonen
vaker in een portiekwoning zonder tuin. Indirecte natuurervaringen van de allochtone
kinderen in de tuin zijn hierdoor beperkt. Of er een verschil is of allochtone kinderen vaker de
dierentuin bezoeken dan autochtone kinderen, is in dit onderzoek niet hard te maken. Tijdens
de participatieve opdracht, hoorde ik allochtone kinderen vaker over de dierentuin praten.
Zowel de allochtone als autochtone groep kinderen leken een existentiële speelrelatie met de
natuur te hebben. Het Ruigeplaatbos nodigde de kinderen meteen uit tot rennen en de
kikkervisjes nodigden kinderen om de kikkervisjes te vangen. Met name de Schotse
Hooglanders met het kalf riepen personalistische animistisch reacties op bij de twee groepen
kinderen. Zowel bij de vragenlijst als bij de participatieve observatie viel het op dat sommige
allochtone kinderen de Nederlandse woorden van bijvoorbeeld planten en dieren niet kenden.
Dit was met name het geval bij riet, de fazant en de buizerd. De kinderen geven in veel
gevallen aan de soorten wel eens eerder te hebben gezien, maar de naam niet te kennen. Deze
groep kinderen probeert indien nodig te beschrijven.
Bij de beschrijving van de verschillende typen natuur die door Margadant-van Arcken
beschreven zijn (hoofdstuk 2), speelde voor de allochtone groep kinderen met wie ik had
meegelopen vooral de uitdagende natuur een grote rol. Het beleven en ontdekken van
spannende avonturen stonden centraal. Van alles werd een spannend spel gemaakt. De
allochtone groep wilde vooral spelen en in dat opzicht speelde de gebruiksnatuur ook een
belangrijke rol. De intrigerende en de esthetische natuur speelde een minder belangrijke rol
dan de twee hiervoor genoemde typen natuur. De autochtone groep kinderen waren
enthousiast over de veldles, maar in een mindere of andere mate dan de allochtone groep
kinderen. De reacties van de kinderen waren wat behoudender, wat waarschijnlijk veroorzaakt
werd doordat de leerkrachten van de autochtone groep leerlingen streng waren. Voor de rest
waren er weinig verschillen tussen de twee groepen.
In het onderzoek van Jókövi werd beschreven dat met name landbouwgebieden verre van
populair zijn onder de allochtonen. Hetzelfde geldt voor heidegebieden. Dat deze gebieden
niet populair zijn bij de ouders, valt ook terug te zien bij de vraag in welke type natuur de
kinderen komen en wat de kinderen leuke natuur vinden. Boerenland en heide scoren bij deze
vraag laag. Het strand, de zee, de duinen en parken zijn wel populair bij een grote groep
allochtonen. Bossen zijn iets minder populair maar worden wel in ongeveer door 50% van de
allochtone mensen bezocht. Ook deze bevindingen lijken overeen te komen met de voorkeur
voor en het bezoek aan de vijf genoemde type natuur. Als de antwoorden van de allochtone
groep kinderen op deze twee vragen vergeleken worden met de autochtone groep kinderen,
komen de antwoorden in zeer sterke mate overeen (zie figuur 7 en 8)
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Bij de twee groepen kinderen is het wel belangrijk om op te merken dat de sociaaleconomische positie van de twee groepen niet gelijk waren. De kinderen van school A komen
uit een rijkere wijk van Hoogvliet en school B uit een armere wijk van Hoogvliet. Volgens de
medewerkers van CNME de Vuurvlinder zal de invloed van de ouders en sociale positie van
grotere invloed hebben op de natuurbeleving van kinderen dan de culturele achtergrond.
Desondanks zijn er veel overeenkomsten te zien in de antwoorden tussen de allochtone
kinderen en autochtone kinderen. Er zijn echter wel patronen specifiek terug te zien bij de
allochtonen, zoals het barbecuen en de voorkeur voor de natuur binnen de stad.
Wat betreft de natuur in Hoogvliet, moet er rekening gehouden worden met het feit dat de
natuur in de gebieden van de Groene Gordel ruig van is. Toch worden het Ruigeplaatbos en
het Oudelandse park door veel inwoners van Hoogvliet nog park genoemd, ook al weten de
inwoners dat er in bijvoorbeeld het Ruigeplaatbos veel meer natuurlijke aspecten te zien zijn
dan in een geordend park. De kinderen in Hoogvliet, met name de allochtone kinderen in
Hoogvliet, bezoeken regelmatig de gebieden van de Groene Gordel. Omdat deze gebieden
door de inwoners van Hoogvliet vaak ‘park’ genoemd worden, zullen kinderen deze gebieden
ook veelal als park benoemen. Het is tevens belangrijk om op te merken dat het Ruigeplaatbos
door een groot deel van de kinderen, zowel allochtoon als autochtoon, geassocieerd wordt met
de aan het Ruigeplaatbos grenzende speeltuin.
Wat betreft de natuurbeleving van de kinderen, lijken de allochtone kinderen vaker
natuurervaringen op te doen in de gebieden in hun directe woonomgeving, dus in het geval
van Hoogvliet in de ruige natuur van de Groene Gordel. In figuur 17 (hoofdstuk 5) is te zien
dat de activiteiten van de kinderen in het Ruigeplaatbos veelal niet gericht zijn op de natuur
van het gebied, maar de ruimte is waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is wel
opvallend dat de allochtone kinderen, vaker dan de autochtone kinderen, aangeven het leuk te
vinden om dieren te zoeken. De kinderen vinden het dan met name leuk om de Schotse
Hooglanders te zoeken of kikkervisjes te vangen. Bij deze activiteiten komen de kinderen ook
in aanraking met elementen uit de natuur die ze als minder leuk ervaren, zoals de Schotse
Hooglander poep, brandnetels en insecten.
Tot slot lijken aan de hand van de vragenlijsten en participatieve observatie de allochtone
kinderen meer in aanraking te zijn geweest met natuur (groene ruimte) en natuur intenser te
beleven dan autochtone kinderen. De allochtone ouders in dit onderzoek geven aan ongeveer
één keer per week met hun kinderen een park te bezoeken, terwijl de autochtone ouders in dit
onderzoek aangeven een paar keer per jaar naar natuur buiten de stad te gaan en slechts een
enkele keer naar het Ruigeplaatbos. Het is echter wel opvallend dat de allochtone groep
kinderen aangeeft minder vaak naar de natuur te gaan dan dat de autochtone kinderen dat
doen. Daarnaast zou men bij de allochtone kinderen verwachten dat deze groep kinderen
vaker met de familie het Ruigeplaatbos zouden bezoeken dan de autochtone kinderen. Ook
zou men verwachten dat de allochtone kinderen vaker met vriendjes naar het Ruigeplaatbos
zouden gaan. Dat dit in de resultaten niet zo blijkt te zijn, zou verklaard kunnen worden
omdat de kinderen, zowel met familie en vriendjes naar het Oudelandse park gaan, omdat dat
park dichter bij huis ligt.
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Hoofdstuk 6: Conclusie en Aanbevelingen

6.1

Inleiding

Aanleiding van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen hoe de inwoners van Hoogvliet
aankijken tegen de ontwikkeling van wilde ruige natuur in hun directe woonomgeving.
Hierbij ging de belangstelling met name uit naar het verkrijgen van inzicht in de
natuurbeleving van kinderen in Hoogvliet, met speciale aandacht voor de aspecten ruige
natuur en allochtone afkomst. Tevens ging in dit onderzoek de belangstelling uit naar de
beweegredenen van ouders en begeleiders om met hun kinderen al dan niet het Ruigeplaatbos
of andere gebieden van de Groene Gordel te bezoeken.
In hoofdlijnen zijn in dit onderzoek twee onderdelen te onderscheiden, namelijk de wijze
waarop kinderen de natuur in het Ruigeplaatbos ervaren en de wijze waarop de ouders en
begeleiders naar het Ruigeplaatbos kijken. Om inzicht te krijgen in deze twee onderdelen is
gebruik gemaakt van bestaande wetenschappelijke publicaties die betrekking hebben op de
natuurbeleving van kinderen in Nederland, wildernisnatuur en over allochtonen met
betrekking tot vrijetijdsbesteding, recreatiegedrag en natuur. Vervolgens is er een sociale
netwerkanalyse gemaakt met betrekking tot actoren die eventueel met kinderen het
Ruigeplaatbos zouden kunnen bezoeken en zijn er diverse gesprekken en interviews geweest
met contactpersonen en geselecteerde actoren. Ook zijn kinderen in dit onderzoek benaderd
door middel van opdrachten en vragenlijsten over de Nederlandse natuur en het
Ruigeplaatbos. Tevens is meegelopen met de veldlessen om een beeld te krijgen van hoe de
kinderen op de natuur in het Ruigeplaatbos reageren (participatieve observatie).
In dit concluderende hoofdstuk zal aan de hand van het uitwerken van onderzoeksvragen een
inzicht gegeven worden welke aspecten een belangrijke rol spelen in de natuurbeleving van
allochtone kinderen in Hoogvliet. Daarnaast zullen de potentiële actoren die met kinderen het
Ruigeplaatbos bezoeken en de beweegreden om al dan niet met kinderen naar het
Ruigeplaatbos te gaan worden uiteengezet. De onderzoeksvragen worden in de onderstaande
paragrafen uitgewerkt. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk zullen aanbevelingen voor verder
onderzoek worden gedaan.
6.2

Wie zijn de (potentiële) actoren om met kinderen uit Hoogvliet de Groene Gordel
te bezoeken?

De actoren in dit onderzoek zijn ingedeeld in actorcategorieën. (zie figuur 1) De in dit
onderzoek geïdentificeerde categorieën van actoren die met kinderen de Groene Gordel
(Ruigeplaatbos) bezoeken zijn:
•
•
•
•
•

ouders/verzorgers en familie;
vriendjes en vriendinnetjes;
onderwijs;
kinderopvang;
sport,- vrije tijds- en culturele verenigingen;
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•

natuur- en milieuverenigingen en –organisaties binnen of buiten Hoogvliet.

Met name de eerste twee categorieën werden door de kinderen zelf, zowel allochtoon als
autochtoon, in dit onderzoek aangegeven. De andere actorcategorieën werden door de
kinderen nauwelijks genoemd. Wat betreft de andere categorieën zijn met name de actoren
Stichting Ark (natuur- en milieuverenigingen en –organisaties buiten Hoogvliet) en CNME de
Vuurvlinder (sport,- vrije tijds- en culturele verenigingen) binnen Hoogvliet het meest actief.
De WNF-Rangers (natuur- en milieuverenigingen en –organisaties buiten Hoogvliet) maken
zo nu en dan voor hun Ranger activiteiten gebruik van het Ruigeplaatbos.
Voor de overige actoren lijkt de Groene Gordel nog niet echt de ‘place to go’ te zijn. De
autochtone ouders in dit onderzoek geven de voorkeur aan het bezoeken van de natuur buiten
de stad. De allochtone ouders daarentegen geven aan regelmatig, ongeveer één keer per week,
een park te bezoeken in de directe woonomgeving te bezoeken. Hierbij bedoelden ze meestal
het Oudelandse park. De basisscholen (onderwijs) van Hoogvliet bezoeken het Ruigeplaatbos
meestal met de bovenbouwgroepen, omdat deze groepen deelnemen aan de jaarlijkse
veldlessen van CNME de Vuurvlinder in het Ruigeplaatbos. De BSO’s (kinderopvang) zijn na
de natuurcursus van Stichting Ark enthousiast geworden over het organiseren van activiteiten
in de Groene Gordel. Een aantal BSO’s hebben dit ten tijde van dit onderzoek al gedaan.
Stichting Welzijn Hoogvliet (kinderopvang) organiseerde tot op heden nog geen activiteiten
in één van de gebieden van de Groene Gordel. De sport- en vrije tijdsverenigingen in
Hoogvliet, zoals Scouting en Sport –en Recreatie Rotterdam, maken bij hun activiteiten voor
kinderen nauwelijks gebruik van het Ruigeplaatbos en de andere gebieden van de Groene
Gordel. Zowel de actorcategorieën sport- en vrijetijdsverenigingen als kinderopvang hebben
interesse getoond om in de toekomst deel te gaan nemen aan de projecten van Stichting Ark in
de Groene Gordel.
Onder culturele verenigingen worden de culturele allochtone verenigingen verstaan. Wegens
tijdsgebrek zijn deze in dit onderzoek niet nader onderzocht. Er zijn geen natuur- en
milieuverenigingen en –organisaties binnen Hoogvliet gevonden die activiteiten voor
kinderen organiseren. De meest actieve natuur- en milieuverenigingen en –organisaties buiten
Hoogvliet zijn ten tijde van dit onderzoek Stichting Ark en de WNF-Rangers.
6.3

Wat beweegt actoren om, met kinderen uit Hoogvliet, al dan niet naar de Groene
Gordel te gaan?

De motivatie van de actoren om al dan niet naar de Groene Gordel te gaan, kan per
actorcategorie, maar ook per actor verschillen. Om deze reden zullen de motivaties, voor
zover mogelijk, per actor per actor categorie besproken worden. Aan het einde van deze
paragraaf zullen de reacties van de actoren over ruige natuur beschreven worden.
6.3.1

Ouders

Uit de interviews met de ouders blijkt dat de voorkeur van de ouders voor een bepaald type
natuur een belangrijke rol kunnen spelen of de kinderen de gebieden van de Groene Gordel
bezoeken. Zoals eerder genoemd bezoeken de autochtone ouders in dit onderzoek bij
voorkeur natuurlijke landschappen buiten de stad, terwijl de allochtone ouders in dit
onderzoek de voorkeur geven aan het bezoeken van groene ruimte binnen de stad. Bij de
allochtone ouders in dit onderzoek speelt het sociale samenzijn met gezin, familie en vrienden
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van de eigen groep een belangrijke rol om de groene ruimte, dus ook de gebieden van de
Groene Gordel te bezoeken. Zowel de allochtone als autochtone ouders in dit onderzoek
vinden het belangrijk dat kinderen in het Ruigeplaatbos of Oudelandse park de ruimte hebben
om te spelen en in de natuur veel kunnen ontdekken. De kinderen mogen van beide groepen
ouders in dit onderzoek niet alleen de gebieden in de Groene Gordel bezoeken. De allochtone
ouders in dit onderzoek, in tegenstelling met de autochtone ouders in dit onderzoek, vinden
het wel goed dat hun kinderen met vrienden deze gebieden bezoeken. Het niet of weinig
bezoeken van één van gebieden van de Groene Gordel, vooral door de autochtone ouders in
dit onderzoek, zou ook verklaard kunnen worden door bestaande gewoonten van de gezinnen.
Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de ouders praktische bezwaren hebben, zoals
veiligheid, de afstand, geen tijd of een afkeer voor ruige natuur.
6.3.2 Onderwijs
De veldlessen in Hoogvliet worden aangeboden door CNME de Vuurvlinder en vinden plaats
in het Ruigeplaatbos. De basisscholen zijn zeer enthousiast over de veldlessen en melden zich
jaarlijks aan. Een belemmering voor een aantal basisscholen om buiten de veldlessen de
Groene Gordel te bezoeken, is de afstand naar het Ruigeplaatbos. Als er een ander gebied van
de Groene Gordel dichter bij ligt, dan wordt voor dat gebied gekozen. Een andere
belemmering is dat niet alle kinderen, met name kinderen van allochtone afkomst, in het bezit
zijn van een fiets.
6.3.3 Kinderopvang
Een eventuele belemmering voor BSO’s om activiteiten in de Groene Gordel te organiseren is
dat er buiten de vakanties om weinig tijd voor is en omdat er soms een tekort aan begeleiders
is. De natuurcursus van Stichting Ark heeft de inzichten van de BSO medewerkers vergroot
om activiteiten te organiseren in de natuur. Voor hen is het aantrekkelijker geworden om voor
de kinderen activiteiten in de natuur te organiseren.
Stichting Welzijn Hoogvliet heeft aangegeven interesse te hebben in de projecten van
Stichting Ark.
6.3.4 Natuur- en milieuverenigingen binnen Hoogvliet
Natuur- en milieuverenigingen binnen Hoogvliet die activiteiten organiseren voor kinderen
zijn er in dit onderzoek niet gevonden.
6.3.5 Sport-, vrije tijds- en culturele verenigingen
Veel sport en vrije tijdsverenigingen met uitzondering van CNME de Vuurvlinder, zijn niet
gericht om activiteiten te organiseren voor kinderen in de natuur, zoals het Ruigeplaatbos. De
activiteiten van deze verenigingen vinden eerder plaats in de bebouwde ruimte of op
sportvelden. Waarschijnlijk speelt de onbekendheid van de mogelijkheden van de natuur een
belangrijke rol. (zie ook paragraaf 6.2) De meeste verenigingen zijn, qua het organiseren van
activiteiten voor kinderen, niet per definitie plaatsgebonden en zouden eventueel activiteiten
voor kinderen kunnen organiseren in de Groene Gordel. Ook deze verenigingen zijn door
Stichting Ark benaderd en hebben aangegeven belangstelling te hebben in de natuurprojecten
van Stichting Ark
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Zoals eerder in 6.2 genoemd zijn de culturele verenigingen wegens tijdsgebrek in dit
onderzoek niet nader onderzocht.
6.3.6 Natuur- en milieuverenigingen buiten Hoogvliet
Het Ruigeplaatbos is voor Stichting Ark een voorbeeldgebied en een onderdeel van het
programma ‘Nieuw Rotterdams Peil’. Om het gebied en het programma en de daarmee
samenhangende projecten van Stichting Ark te promoten, organiseren het WNF (Rangers) en
Stichting Ark onder andere excursies en veldlessen voor kinderen
De KNNV organiseert geen activiteiten in het Ruigeplaatbos door een budgetbeperking en
onderbezetting. Van de andere natuur- en milieuverenigingen binnen Hoogvliet is in dit
onderzoek niet achterhaald of deze verenigingen op de hoogte zijn van de bijzonder natuur in
de Groene Gordel en het Ruigeplaatbos.
6.3.7 Ruige natuur
In het algemeen vindt een meerderheid van de actoren die in dit onderzoek geïnterviewd zijn
de ontwikkeling van ruige natuur geen belemmering om naar het Ruigeplaatbos te gaan. De
ontwikkeling van ruige natuur wordt door deze actoren eerder als zeer positief beschouwd.
Zowel ouders als begeleiders (BSO en onderwijs) zijn van mening dat ruige natuur voor de
kinderen veel spannender is dan een geordend park. Het gebied is gevarieerder, er valt
volgens de actoren meer te ontdekken en de kinderen hebben er veel meer vrijheid dan
bijvoorbeeld op straat. De actoren denken echter wel dat de Nederlandse natuur, zoals de
natuur in het Ruigeplaatbos, voor allochtone kinderen minder vertrouwd is dan voor
autochtone kinderen. Eén ouder in dit onderzoek van allochtone afkomst kon de ruige natuur
niet zo waarderen, met name het hoge gras, de Schotse Hooglander poep en de Schotse
Hooglanders.
6.4

Wat voor aspecten spelen een belangrijke rol in de natuurbeleving van kinderen
in Hoogvliet?

De beantwoording van deze onderzoeksvraag zal vooraf worden gegaan door een belangrijke
conclusie die kan worden getrokken uit hoofdstuk 5. Aan de hand van de uitkomsten van
vragenlijsten en opdrachten die de kinderen in het kader van dit onderzoek hebben ingevuld,
zijn er verschillen te vinden tussen allochtone en autochtone kinderen, maar deze verschillen
domineren niet. De overeenkomsten tussen de allochtone en autochtone kinderen, met
betrekking tot positieve en negatieve waardering van natuur, zijn groter dan de verschillen. De
taalachterstand mag dan wel een probleem zijn voor een aantal allochtone kinderen om hun
natuurbeleving in woorden uit te drukken, maar voor de feitelijke natuurbeleving lijk dit
weinig uit te maken. In dit onderzoek was het juist opvallend dat de allochtone kinderen de
vragen in meer detail uitwerkten dan de autochtone kinderen. Bij de vragenlijsten en
opdrachten leek de taalachterstand van een aantal allochtone leerlingen wel een rol te spelen
bij het begrijpen van de vragen en opdrachten.
Een belangrijk aspect die een rol speelt in de natuurbeleving van kinderen is of kinderen
natuurlijke gebieden bezoeken, hoe vaak en in welke context. Autochtone kinderen in dit
onderzoek bezoeken vaker dan de allochtone kinderen in dit onderzoek natuurlijke
landschappen buiten de stad. De allochtone kinderen daarentegen bezoeken vaker de natuur
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binnen de stad en lijken vaker naar de natuur toe te gaan dan autochtone kinderen. Indien
kinderen met hun ouders naar de natuur gaan, lijken autochtone kinderen vaker naar de natuur
te gaan voor de natuur, terwijl allochtone kinderen meer voor het sociale samenzijn met
familie en vrienden naar de natuur gaan. Natuur vormt dan een decor voor het samenzijn.
Een ander belangrijk aspect die een rol speelt bij de natuurbeleving van kinderen is spelen. De
kinderen zelf geven aan dat ze het spelen in de natuur leuk vinden. De kinderen vinden ruige
natuur van het Ruigeplaatbos leuk, omdat ze dieren leuk vinden en het spannend vinden om
bijvoorbeeld Schotse Hooglanders te zoeken. Met name de groep allochtone kinderen gaf dit
aan. Wat het spelen betreft is de het Ruigeplaatbos echt een gebruiksnatuur, maar voor de
kinderen die van spanning houden, was de natuur vooral een uitdagende natuur. De kinderen
willen in de natuur vooral spannende avonturen beleven en van alles ontdekken. Het speuren
en spieden van de Schotse Hooglanders en vogels vinden de kinderen bijvoorbeeld erg leuk,
maar meer om de spanning. Door het spieden en speuren komen de kinderen ook met de
andere aspecten van de natuur in aanraking zoals de Schotse Hooglanderpoep en de
brandnetels. De kinderen, en ook de kleuters, geven aan niet heel erg bang te zijn in de ruige
natuur van het Ruigeplaatbos. Angsten spelen wel een rol, maar deze angsten wegen niet op
tegen de spanning en mooie dingen die ze in het Ruigeplaatbos kunnen ervaren.
Ondanks dat de kinderen hebben aangegeven dat ze de veldles erg leuk gevonden hebben, is
het nog maar de vraag of ze vaker dan daarvoor terug zullen komen. Bestaande gewoonten en
dagelijkse bezigheden van het kind, interesses van een kind of zijn of haar vrienden of de wil
van de ouders zullen ook een belangrijke rol spelen of de kinderen vaak terugkomen in de
gebieden van de Groene Gordel.
6.5

Aanbevelingen

Dit onderzoek is verkennend van aard geweest en dient als een eerste indruk hoe kinderen,
met name kinderen van allochtone afkomst, de ruige natuur ervaren. Bij een vervolg
onderzoek of een soort gelijk onderzoek zou ervoor gekozen kunnen worden om intensiever
en langer met een groep leerlingen mee te lopen.(zie ook de onderzoeken van Margadant-van
Arcken) In dit onderzoek was de afstand tussen de leerlingen en mij nog groot. Ik hield een
kort praatje, deelde de vragenlijsten of opdrachten en uit en ging weer weg. De participatieve
observatie tijdens de veldlessen verkleinde echter de afstand tussen de leerlingen en mij wel,
maar slechts voor de leerlingen met wie ik meeliep. In die korte tijd leerde ik een aantal
leerlingen wat beter kennen en dit uitte zich in de dat vragen die kinderen aan mij over van
alles en nog wat gingen stellen en de verhalen die de kinderen op hun beurt aan mij gingen
vertellen. Op deze manier kreeg ik informatie die ik met de vragenlijsten alleen niet zou
krijgen.Om intensiever contact met de kinderen te krijgen zou bijvoorbeeld gedurende een
maand de natuur- en milieueducatielessen door de onderzoeker gegeven kunnen worden.
Hierbij is het wel van belang dat de onderzoeker enige ervaring met lesgeven heeft of in het
geval van een afstudeeronderzoek dat de student enige vakken in de richting onderwijskunde
heeft afgerond. In een maand raken de kinderen gewend aan de onderzoeker en de
onderzoeker leert de kinderen beter kennen. De kinderen zullen hierdoor sneller geneigd zijn
dingen aan de onderzoeker te vragen of te vertellen en de onderzoeker zal hierdoor een meer
volledig beeld kunnen krijgen welke aspecten van belang zijn bij de natuurbeleving van
kinderen.
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Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de typering van het begrip allochtoon. In veel
van de door mij gelezen onderzoeken, wordt bij het begrip allochtoon vaak alleen onderscheid
gemaakt tussen de generatie of de afkomst (westers of niet-westers). Bij onderzoek naar
natuurbeleving en allochtonen is het belangrijk om te beseffen dat er ruw genomen twee
groepen eerste generatie allochtonen te onderscheiden zijn, namelijk allochtonen die op
volwassen leeftijd naar Nederland zijn gekomen en allochtonen die op jonge leeftijd met hun
ouders mee naar Nederland zijn gekomen. De kinderen die op jonge leeftijd naar Nederland
zijn gekomen, zijn door de leerplicht verplicht om deel te nemen aan basis -en voortgezet
onderwijs. Volwassenen kunnen een inburgeringcursus volgen, maar een dergelijke cursus is
korter en minder intensief dan basis –en voorgezet onderwijs. Door het onderwijs worden de
kinderen al veel meer gevormd naar de Nederlandse gewoonten en normen en waarden. De
eerste generatie allochtonen die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, kunnen qua
natuurbeleving hierdoor veel meer overeenkomsten vertonen met tweede generatie
allochtonen. Als alle eerste generatie allochtonen in een onderzoek samengenomen worden,
komen dergelijke overeenkomsten niet aan het licht. Andere factoren die mee kunnen spelen
bij een dergelijk onderzoek naar de natuurbeleving van allochtonen zijn stad en platteland,
hoog of laag opgeleid, ouderen en jongeren etc. Als er geen rekening gehouden wordt met
dergelijke factoren, kan een vertekend beeld ontstaan over de natuurbeleving van allochtonen.
De derde aanbeveling heeft betrekking op natuur- en milieueducatie op scholen met
overwegend allochtone leerlingen. De benaderde basisscholen van dit onderzoek geven aan
weinig tijd te besteden aan natuur- en milieueducatie. De tijd voor natuur- en milieueducatie
wordt, volgens deze scholen, veelal opgeslokt om de achterstand in het taalonderwijs bij de
allochtone kinderen in te halen. Door weinig aandacht te besteden aan natuur- en
milieueducatie, krijgen de allochtone kinderen ten opzichte van de autochtone kinderen ook
een achterstand in dit onderwijsonderdeel. Naar mijn mening zou natuur- en milieueducatie,
met name de praktijkonderdelen, een positieve uitwerking kunnen hebben op de
woordenschat van de kinderen. Met name praktijkonderwijs kan ervoor zorgen dat de
kinderen bepaalde woorden juist makkelijker leren of kunnen onthouden, omdat ze de
woorden in een verband kunnen plaatsen.
Tot slot is het belangrijk om stil te staan het begrip park. Bij het begrip park denkt men eerder
aan een geordende natuur dan aan ruige natuur. Doordat het Ruigeplaatbos zich op het
moment van dit onderzoek nog in een overgangsfase bevindt, zien nog niet alle inwoners van
Hoogvliet het Ruigeplaatbos als een natuurgebied. Tijdens het onderzoek bleek het vaak dat
het Ruigeplaatbos door inwoners gezien werd als een park, maar dan met Schotse
Hooglanders, hoog gras en veel brandnetels. Dit zijn op zich wel aspecten die bij ruige natuur
horen, maar in Nederland verwachten de autochtone mensen misschien toch een groot
ruimtelijk landschap op enige afstand van de ‘bewoonde wereld’ of van huis. Wat de
inwoners van allochtone afkomst uit Hoogvliet betreft, is zowel uit de gesprekken als uit de
literatuur (zie hoofdstuk 2) bekend dat allochtonen vaak de groene ruimte binnen de stad
opzoeken, veelal dichtbij de directe woonomgeving. De natuur in de Groene Gordel zal
langzaam steeds ruiger van karakter worden en naar alle waarschijnlijkheid zullen de meeste
allochtone inwoners met deze ontwikkeling meegaan. Hierbij is het van groot belang dat er in
de Groene Gordel wel plaats moet zijn voor de sociale activiteiten van de allochtone
inwoners. De allochtone kinderen in dit onderzoek reageren zeer enthousiast op de ruige
natuur. Het enthousiasme van jonge allochtonen zou een positieve uitwerking kunnen hebben
op de ouders en op de lange termijn voor ontwikkeling van ruige natuur in Hoogvliet
Het zal misschien enige tijd duren voordat de inwoners van Hoogvliet het Ruigeplaatbos
zullen aanspreken als natuurgebied in plaats van een park . Dit is een punt om rekening mee te
houden
bij
volgende
onderzoeken.
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Interviews
Deelgemeente Hoogvliet: mevr. J.A.M. Cornelissen, wethouder met onder andere natuur- en
milieueducatie en sport en recreatie in de portefeuille.
Openbare Basisscholen in Hoogvliet:
• OBS de Notenkraker;
• OBS de Tuimelaar,
• OBS Andries van de Vlerk;
• OBS de Plevier;
• OBS ‘t Prisma;
Buitenschoolse Opvang
• Bon Bini;
• WidosCasa.
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Bijlage 1: Kaart Ruigeplaatbos: het begrazingsgebied

(bron: Linnartz, 2003)
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Bijlage 2: Vragen aan ouders en/of begeleiders
Respondentnummer:
Datum:
Naam Basisschool:
Geslacht respondent:
Eventuele opmerkingen:

m/v

Inleiding
Ouders benaderen op een schoolplein. Mondeling interviewen. Tussenkomst van derden vermijden.
Deze vragenlijst wordt niet letterlijk gevraagd, maar dient als een instructie bij het gesprek. Onderzoek
voor WUR en Stichting Ark. Aan het begin van het gesprek wordt een korte uitleg gegeven over dit
onderzoek aan de hand van de onderzoeksdoelstelling:
Algemeen (instructies)
1. Kinderen (hoeveel en leeftijd/klas)
2. Geboorteland respondent/kinderen:
3. Woonachtig in NL/Hoogvliet sinds:
Natuur in het algemeen
4. Bezoekt u wel eens natuurgebieden in Nederland? (tijdens vakantie of voor een dagje)
Ø Zo ja,
• waar ging dan naar toe?
• met wie bezocht u deze gebieden? (familie, vrienden, club, kinderen….)
• hoe vaak?
Ø Zo nee, waarom niet? (te ver weg, geen echte natuur etc)
Natuur in Hoogvliet
5. Bent u wel eens in het Ruigeplaatbos of het Visserijgriend geweest?
Ø Zo ja,
o waarom?
o met wie bezocht u deze gebieden?
o hoe vaak? (indicatie)
o afstand (woon-gebied)
Ø Zo nee, waarom niet? (te ver weg, sociale angsten, geen interesse, bang voor Schotse
Hooglanders ed.)
6. Wat vindt u van de (ruige) natuur in deze gebieden? (mooi, lelijk, lastig, echte natuur etc. en
waarom)
7. Vindt u het belangrijk dat kinderen in natuurgebieden komen om;
a) te spelen; b) over de natuur te leren?
Ø Zo ja, waarom?
Ø Zo nee, waarom niet?
Tot slot: vragen of ze een folder willen hebben van het gebied en waarom wel/niet.
Ruimte voor opmerkingen
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Bijlage 3: Vragen aan basisscholen
Respondentnummer:
Datum:
Naam Basisschool:
Geslacht respondent:
Eventuele opmerkingen:

m/v

Inleiding
Afspraak maken met een basisschool. Per gebied in Hoogvliet zal ik een school benaderen. Mondeling
interviewen. Tussenkomst van derden vermijden. Deze vragenlijst wordt niet letterlijk gevraagd, maar
dient als een instructie bij het gesprek. Onderzoek voor WUR en Stichting Ark. Aan het begin van het
gesprek wordt een korte uitleg gegeven over dit onderzoek aan de hand van de onderzoeksdoelstelling.
Algemeen
1. Inslag Basisschool:
Openbaar
Protestants Christelijk
Rooms Katholiek
Montessori
Vrije School
Speciaal Onderwijs
Anders, namelijk………………………
Dalton of Jena Plan
2. Percentage niet-westerse allochtone kinderen
Ø Schatting;
Ø Generatie:
Eerste generatie allochtonen
Tweede generatie allochtonen
‘Derde’ generatie allochtonen
Ø Afkomst niet westerse allochtone kinderen (in hoofdlijnen en wat is de grootste groep):
Surinaams
Antilliaans
Turks
Marokkaans
Overig: (vb gemengd)
Natuur -en Milieu Educatie
3. Aandacht voor Natuur –en Milieu Educatie? Ja/nee, waarom?
a. Binnenschoolse activiteiten, zoals:
b. Buitenschoolse activiteiten, zoals:
i. Projectweken
ii. Andere initiatieven
4. Hoeveelheid tijd voor NME in vergelijking met andere onderwijsonderdelen? (hoeveel tijd staat
ervoor)
Meer dan dat er voor staat
Tijd die er voor staat
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Minder dan dat er voor staat
Ø Waarom?
Natuur in Hoogvliet
5. Bezoekt u wel eens met een schoolklas het Ruigeplaatbos of het Visserijgriend? (niet de speeltuin
of park, maar het gedeelte met de runderen)
Ø Zo ja, waarom en geef een indicatie hoe vaak?
Ø Zo nee, waarom niet? (te ver weg, sociale angsten, geen interesse, bang voor Schotse
Hooglanders ed.)
Ø En andere groene gebieden?
Ø Evt. belemmeringen?
6. Heeft u het idee dat er een verschil is in de wijze waarop (niet-westerse) allochtone en autochtone
kinderen de natuur ervaren?
Ø Zo ja, in welke opzichten verschillen ze?
o Waarom denkt u?
Ø Nee, waarom niet?
7. Heeft u het idee dat kinderen het RPB en Visserijgriend anders ervaren dan andere groen
gebieden?
Ø Zo ja, waarom?
Ø Zo nee, waarom niet?
Tot slot: deelname aan de veldlessen CNME dit schooljaar of interesse voor bezoek of
veldlessen?
Ruimte voor opmerkingen
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Bijlage 4: Natuuropdracht 1 voor kleuters
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Bijlage 5: Natuuropdracht 2 voor kleuters
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Bijlage 6: Vragenlijst Natuuropdracht 1 voor groep 7 en 8
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Bijlage 7: Vragenlijst Natuuropdracht 2 voor groep 7 en 8
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