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Alledaagse natuur via Wonderweb
Formele startschot gegeven voor lesproject over biodiversiteit.
MIERLO-HOUT - Zonder planten geen insecten en zonder insecten geen vogels enzovoort, enzovoort.
De wonderlijke samenhang tussen plant en dier werd gisterochtend extra belicht bij de groepen 5 en 6
van openbare basisschool 't Hout in Mierlo-Hout. Diverse milieu-en natuurorganisaties kwamen hun
zegje doen en de leerlingen mochten zelf een nestkastje voor bijen maken dat thuis kan worden
opgehangen.
Rond het middaguur kwam ook wethouder Houthooft nog even langs om in het schooltuintje enkele
struiken te planten en daarmee werd het formele startschot gegeven voor een lesproject over
biodiversiteit. Dat is op initiatief van de provincie door het IVN ontwikkeld en onder de noemer
Wonderweb op de basisscholen geïntroduceerd. Het idee achter Wonderweb is dat leerlingen aan de
hand van een koffer vol opdrachten op zoek gaan naar natuur in hun directe omgeving. Zeker dertig
soorten planten en dieren kunnen met behulp van deze zogeheten 'wónder-koffer' worden ontdekt.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via www.wonderweb.nl landelijk met elkaar in contact te
komen om te laten zien wat je hebt gevonden. Ook kunnen leerlingen op deze website aan de hand van
een spel zien hoe de natuur reageert op veranderingen, bijvoorbeeld bij het planten van een boom.
Behalve de mogelijkheid om via Wonderweb op een speelse manier de alledaagse natuur te ontdekken,
is er ook een prijsvraag verbonden aan dit lesproject. Leerlingen is gevraagd om de komende maanden
een plan te bedenken voor hoe het rendement voor de natuur in hun eigen omgeving kan worden
vergroot. De beste ideeën komen medio juni in aanmerking voor een prijs en vervolgens zal de
provincie proberen de plannen ook werkelijk te realiseren. De struiken die gisteren werden geplant,
waren vlinderstruiken omdat daar veel insecten op af komen. Ze kregen een plekje tussen de rabarber.
Suzanne Krook van het IVN was erg te spreken over de schooltuin, „Je kunt zien dat hij goed wordt
onderhouden. Dat is op veel scholen wel eens anders." Ook vond ze dat de inrichting al helemaal paste
bij de intenties van Wonderweb. „Het is weliswaar een kleine tuin maar met ruimte voor planten."
Toen de kinderen vragen mochten stellen, bleek er slechts één vraag die hen op dat moment vooral
bezighield: of de bijen waarvoor het in elkaar geknutselde bijennestkastje was bedoeld ook kunnen
steken. Ben van Dinther van de Brabantse Milieu Federatie stelde hen gerust: „Er komen alleen
solitaire bijen op dergelijke kastjes af En die steken niet."

