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Aarden in de Uiterwaarden
Natuurbeleving: struinen en ravotten, hutten bouwen en vuurtjes stoken, zijn activiteiten die voor kinderen steeds minder vanzelfsprekend lijken. Om diverse redenen brengen veel kinderen nog maar weinig tijd in de natuur door. En juist de
natuur heeft het opgroeiende kind zoveel te bieden voor zijn of haar ontwikkeling!
Kasper Heineke vond het tijd voor een nieuw beroep: de Natuurtoegangskracht.
Dat is iemand die kinderen de natuur mee in neemt en hen spelenderwijs de
kracht van de natuur laat ervaren. Zijn standplaats is de Bommelerwaard.
Tekst en foto's: Kasper Heineke

De bomen nodigen
uit om te klimmen
en te genieten van
het weidse uitzicht.

Op de kil wordt geroeid, gekanood en gezeild!

NATUURTOEGANGSKRACHT
Mei 2009 startte Kasper Heineke
als Natuurtoegangskracht met
een groep kinderen de eerste
periode van acht woensdagmiddagen ‘Aarden in de Uiterwaarden’. Met dit kersverse jeugdnatuurproject wil Kasper ouders een

Boven: In de uiterwaarden van Ophemert heeft de Natuurtoegangskracht
alle ingrediënten voor een spannende ontdekkingstocht in de natuur.
Langs de Waal kun je struinen en strandjutten, vliegeren en als er geen
sterke stroming is zelfs zwemmen.

handvat reiken om hun kroost
meer van de natuur te laten
genieten en minder tijd achter tv
Het valt niet mee je door het wilde 'jongste oerwoud van
de Bommelerwaard' een weg te banen door kreupelhout
en struikelkruid.
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e du c a r e

De laatste dag wordt steevast een feestdag, met pannenkoeken op een vuurtje en - al naar gelang wat het jaargetijde
biedt - allerlei heerlijks uit de directe omgeving: van aardbeien en kersen in de lente tot peren en noten in de herfst.

Een overnachting is de ultieme ervaring.
Niet in de laatste plaats voor de ouders,
die nu aan den lijve voelen hoe het is
om deel van de natuur te zijn!

of computer door te brengen.
Info:
www.aardeninuiterwaarden.nl

