Leve de verscheidenheid
Zorgen voor biodiversiteit

Kees Both

Wel eens over de Grote bladsnijder gehoord? En er een ge
zien? Of de Witbaardzandbij? Een school kan de onderwijsmaterialen van ‘Het jaar van de bij’ bestellen om dat te weten
te komen. Er gaat dan een wereld open, voor kinderen en
hun groepsleiders, namelijk de wereld van bijen. Bovendien
kan je deze dieren een handje helpen. Een ideaal thema voor
wereldoriëntatie dus. En als het dit schooljaar niet meer in
te passen is: bestel dan vooral de materialen. Dan maak je
van 2013 je eigen ‘Jaar van de bij’. Hierbij een bijdrage over
‘biodiversiteit’, met de bijen als voorbeeld.

Kijken naar bijen
Het jaar 2012 is door een aantal natuurorganisaties uitgeroepen tot
het Jaar van de bij. Aanleiding daarvoor is het gegeven dat het niet
goed gaat met bijen die in volken leven, zoals de Honingbij, maar ook
niet met alleen levende – ‘solitaire’ – bijen. De oorzaken daarvan zijn
– zoals meestal – ingewikkeld, maar een van de factoren is het verminderen van voedsel door minder, maar ook minder soorten bloemen. Het Jaar van de bij is bedoeld om deze trend te keren, allereerst
door te leren zien welke bijen in onze omgeving rondvliegen. En die
bewustwording, dat zien, kan gevolgd worden door handelen: het
zorgen voor meer en meer verschillende bloemen voor bijen en het
zorgen voor nestgelegenheid voor solitaire bijen. Voor scholen is in dit
verband mooi en praktisch materiaal ontwikkeld.1
Jenaplanscholen hebben hier een kans op mooie WO-activiteiten:
onderzoekjes doen door de kinderen, iets doen aan
‘habitat’ genoemd, wat slaat op de relaties met andere

perspectief’), contacten ontwikkelen met enthousiaste deskundigen in de omgeving en tevens
bijdragen aan iets dat op veel grotere schaal
speelt: begrip van biodiversiteit en de aantasting daarvan. Het bijenthema is een perfecte
illustratie van de problemen rond biodiversiteit.
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als tomaten en paprika’s, de teelt van zaden van groenten. Andere

kachel of het samen met een grootouder zoeken van eetbare padden-

bijensoorten zijn door hun bestuivingsactiviteit, samen met andere

stoelen in het bos. Daarbij ging het om functionele, praktische natuur-

insectenbestuivers, belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in

kennis, inclusief de kennis van namen van planten en dieren. Onder

het algemeen. Dat is ook belangrijk voor een aantrekkelijk landschap

zo’n praktische natuurkennis valt ook het nuchter leren omgaan met

voor recreanten.

risico’s, ook wat betreft insecten. Ik zou bijvoorbeeld niet graag de

Biodiversiteit draagt tevens bij aan de koeling en de verbetering van de
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die met hun zwart-gele uiterlijk lijken op wespen.
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uitdroging van de bodem en het zuiveren van water door micro-orga-
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rijk voor bescherming tegen plagen in de landbouw door natuurlijke

behoeften van mensen. Met het verlies van deze kennis gaat ook

vijanden en zorgt ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft.3

een verbinding tussen natuur en cultuur verloren, zoals de rol van de

Als we breder kijken dan ons land, dan is biodiversiteit ook van belang

natuur in kinderversjes, poëzie en literatuur in het algemeen.5 Van

voor het zoeken van stoffen uit planten voor nieuwe medicijnen,

jonge kinderen is bijvoorbeeld bekend dat zij spontaan een grote

voedingsmiddelen en nieuwe vezels en andere grondstoffen. Maar

belangstelling hebben voor dieren en vanaf hun kleutertijd vaak dro-

ook van wilde verwanten van nu belangrijke landbouwgewassen, in

men over dieren.6 Onderzoekers hebben de hypothese geformuleerd

verband met het zoeken naar gewenste erfelijke eigenschappen. Tro-

dat mensen in het algemeen een aangeboren affiniteit met de natuur

pische regenwouden bijvoorbeeld hebben op deze terreinen al veel

hebben: biophilia. Deze neiging is nog het sterkst bij kinderen. Cul-

opgeleverd en het is waarschijnlijk dat met het uitsterven van soorten

turele opvattingen en gewoonten kunnen deze verzwakken. Voor-

in deze bossen ook dergelijke mogelijkheden verloren gaan.

oordelen tegen insecten zijn in onze cultuur vaak sterk. Binnen een

Deze binding met biodiversiteit verzwakt door het verlies aan soorten

gangbare tweedeling van ‘nuttige’ en ‘schadelijke’ dieren worden

en de teloorgang en verarming van ecosystemen. Daardoor kunnen

insecten veelal bij de laatste ingedeeld en ‘kunnen daarom beter maar

ecosystemen de hierboven genoemde functies niet meer of zwak-

zo snel mogelijk gedood worden’. En dat terwijl slechts een half pro-

ker vervullen. Er is echter ook sprake van verlies aan ervaringen met

cent van alle insectensoorten echt problemen oplevert en wij mensen

biodiversiteit, met name bij stadsbewoners.4 Alledaagse en zichtbare

aan de overgrote meerderheid juist plezier beleven.7 Kinderen zijn

vormen van gebruik van natuur zijn verdwenen door verstedelijking

nog gemakkelijk enthousiast te krijgen voor de studie van insecten en

en industrialisering.5 Bijvoorbeeld het (gereguleerd) halen van een

de interesse voor de diversiteit aan levensvormen zit in hun ‘natuur’.8

wintervoorraad aan hout bij een boer met een ‘geriefbosje’, voor de

Bij hen lijkt nog iets van de jager en verzamelaar een rol te spelen, in
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hebben tevens een gevoel voor indelingen van dieren en planten.
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Door een tekort aan ervaring met inheemse dieren en planten weten
kinderen er echter steeds minder over. Engelse kinderen kenden meer
Pokémon-figuren dan inheemse planten en dieren. En bij Amerikaanse
kinderen gold hetzelfde voor logo’s van automerken.9 Bij de vraag
aan Nederlandse jongeren welke dieren in ons land zij zouden missen
als zij zouden uitsterven werden ook leeuw en olifant genoemd!10
Acties als die rond bijen zijn een goede mogelijkheid om de kennis
van onbekende groepen dieren te vergroten. Daarbij is het exemplarische principe belangrijk, via de concentratie op een beperkt aantal
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soorten. Daardoor krijg je wat houvast in de grote verscheidenheid,
als een ‘bruggenhoofd’ in onbekend gebied. Het gaat dan – om een
voorbeeld te noemen - niet om het algemene begrip ‘hommel’, maar
om bijvoorbeeld de Boomhommel en de Aardhommel, inclusief het
besef dat er blijkbaar meer soorten hommels bestaan!

Mensen voor biodiversiteit
Het herkennen en volgen van de bijen bij hun bloembezoek en andere
onderzoekjes worden aangevuld door acties om hen een handje te
helpen: dichtbij praktisch bezig voor biodiversiteit. En de kennisma-

troost

schoonheid

king, indien mogelijk, met een imker, die met bijen werkt. Wat het
zelf praktisch bezig zijn betreft gaat het om het zaaien of planten met
bloemen die als voedselbron dienen, in combinatie met het scheppen

bijen
honing
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van nestgelegenheid (‘bijenhotel’). Het liefst dichtbij, op het schoolterrein. Als dat niet mogelijk lijkt kan een hovenier of ontwerper uitgenodigd worden om te adviseren over mogelijkheden. Soms kan er

Noten
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6. Myers, O.E. & C.D. Saunders (2002), Aminals as links toward

natuurrijke tuinen van particulieren zo dicht mogelijk bij de school,

developing caring relationships with the natural world. In: Kahn,

bloemrijke plantsoenen en wegbermen, een moestuincomplex (daar

P.H. & S.R. Kellert (eds.), Children and nature: Psychological,
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and development. Washington (DC): Island Press Melle, U. (2008),
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Both, K. (2004), Wat doen jullie aan natuur op school? (1) Natuur
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Petersen, de natuur en wij. Mensenkinderen, jrg. 19, nr. 5 (mei),
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Natureinfluss fast völlig ausgeschaltet ist’ (Petersen, 1962).11
Als de natuur of onze ervaring van natuur verarmt, worden we ook

Bronnen

als mens een stuk armer en eenzamer.

www.jaarvandebij.nl; ook voor bestellen van materiaal voor scholen.

Daarom: leve de mensenkinderen in hun verscheidenheid, leve de bio-

http://www.wildeweelde.org; een vereniging van hoveniers,

diversiteit, leve de bijen!

ontwerpers, adviseurs en kwekers die werken op een ecologische
manier.

Kees Both is pedagoog, was landelijk inhoudelijk coördinator
van de jenaplanscholen en houdt zich nu alweer jaren intensief

http://www.bijenhouders.nl/afdelingen.php#overzicht; voor het vinden
van imkers in de buurt.

bezig met de relatie kind en natuur.
Illustraties: Jasper de Ruiter / www.tringa-paintings.nl
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