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Zonnekoekjes zonder speurneuzen
Teleurstellende opkomst in het park

Natuurgidsen stonden afgelopen zaterdag klaar met microscopen
en vangnetjes. De opkomst voor de activiteit 'samen op zoek...'
in het Herman Jansenpark was echter teleurstellend.

Van BIANCA LUCAS

IN HET HERMAN JANSEPARK STAAN NATUURGIDSEN KLAAR MET VANGNETJES. FOTO LENNEKE LINGMONT
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Het leek de leden van de organiserende de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) een leuk initiatief: 'samen op
zoek...'. Afgelopen zaterdag werd de activiteit gehouden tijdens de
nationale week van de veldbiologie. Gidsen van de vereniging en
kinderen zouden samen zoeken naar onder meer waterdiertjes, vogels,
insecten en paddenstoelen. "Tot onze teleurstelling is er weinig
belangstelling", laat Gerrit Schepers, KNNV-lid en -gids, rond het
middaguur weten. "Vanochtend kwam er één jochie met zijn moeder. We
hoopten op meer animo buiten de vereniging. Deze activiteit was een
proef voor ons. Door heel Nederland organiseert iedere afdeling een
ander evenement zoals een wandeling of een lezing. Wij kozen voor
interactie." De magere opkomst is voor de club een alarmsignaal.
,,Interesse voor de natuur wordt steeds minder, bij jong en oud", is de
ervaring van voorzitter Herman Stevens. "Onze vereniging telt 160 leden.
Ook een jongerengroep maar die is helaas op sterven na dood. Affiniteit
met de natuur moet in eerste instantie vanuit het kind zelf komen. Maar
ouders en scholen kunnen daar zeker een positieve bijdrage aan leveren.
Daarom benaderen wij scholen in Twenterand voor een excursie of een
andere activiteit. We blijven ons best doen." 
 
Gids Geert Euverman was jarenlang boswachter in natuurgebied het
Springendal, nabij Ootmarsum. "Het is belangrijk dat we oog houden
voor de natuur. De laatste vijftien jaar is de situatie echt zorgwekkend. De
uitstoot van CO2 door onder andere toename van, (met name
vlieg-)verkeer, is een grote boosdoener. Maar ook het veranderende
klimaat. Normaal gesproken zijn er nu volop paddenstoelenexcursies,
maar er zijn nauwelijks paddenstoelen. Vogels zoals de tjiftjaf en de
zwartkop trekken normaliter al naar het zuiden, je hoort ze hier nog
steeds." 
 
Aan het decor ligt het in elk geval niet. De najaarszon schijnt enthousiast
door het gekleurde bladerdak van bomen rond de vijver in het Herman
Jansenpark. Uiteindelijk komen er acht kinderen 'samen zoeken'.

 


