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Sparren met kunstenaars
in Mythe van de Natuur
Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland ligt het Nationaal
Park Drents-Friese Wold. In dit natuurgebied ‘sparren’ kunstenaars met
leerlingen uit het primair onderwijs, vmbo en mbo tijdens de verschillende
projecten van Mythe van de Natuur. Projectleider Anna Kramer: “We willen
kinderen via kunst laten nadenken over wat de natuur voor hen betekent.”
Mythe van de Natuur is een veelomvattend natuurkunstproject. Het bestaat onder andere uit educatieve sparrenprojecten voor kinderen, exposities en voorstellingen in
het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het woord mythe
is bewust gekozen, omdat het staat voor ‘verhaal’. Projectleider Anna Kramer: “We dagen met dit project volwassenen en kinderen uit na te denken over het verhaal van
de natuur en welke rol de natuur speelt in hun leven. We
willen kinderen leren waarom de natuur zo bijzonder en
belangrijk is. In onze samenleving komt de natuur steeds
meer in het geding. Als we kinderen nú overtuigen van het
belang ervan, zullen ze later hun best doen om de natuur
te behouden. Het combineren van kunst en natuur is hét
middel om dat te bereiken.”
Het afgelopen schooljaar vonden er twee pilotprojecten
voor leerlingen van het primair onderwijs en het vmbo
plaats. Verschillende bik’ers (beroepskunstenaars in de
klas) ontwikkelden de projecten. Zo bedacht Sigrid Hamelink My space in Nature en ontwikkelden Hilda Top en
Moniek Westerman Natuurtalent.
Het ‘sparren’ met de kunstenaar is een belangrijk onder-

“Met dit project wil ik verwondering
voor de natuur opwekken.”
deel van de workshops. Kramer: “De kunstenaar gaat eerst
in gesprek met de kinderen. Dit leidt vervolgens tot een
kunstwerk waarin de invloed van beiden zichtbaar is.” Volgens haar heeft het samenwerken met kunstenaars een
toegevoegde waarde. “De kinderen kijken tijdens de workshops door de ogen van een kunstenaar naar de natuur.
Dit geeft een ander blikveld en bevordert hun creativiteit.”
Tijdens de pilot werkten de drie beeldend kunstenaars een
ochtend samen met leerlingen uit groep 7 en 8 van Christelijke Basisschool De Mandebrink uit Appelscha en klas 3
van vmbo-school Stad & Esch uit Diever. Kramer: “De leerTekst Lisa van Bennekom

lingen deden, verdeeld in groepen per klas, mee aan diverse workshops. Deze vonden plaats in en rond het Buitencentrum Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer in
Appelscha.”

Ervaren van echt en nep
In de pilotworkshop Natuurtalent van bik’er Hilda Top speelde de controverse tussen echte en nagemaakte natuur
een belangrijke rol. “Aan de ene kant is natuur helemaal
hot. Denk aan onderwerpen als duurzaamheid en natuurlijk eten. Maar aan de andere kant komen kinderen steeds
meer in aanraking met onechte natuur zoals kunstbloemen.”
In de workshop liet Top leerlingen van beide scholen eerst
een PowerPointpresentatie zien met voorbeelden van natuurkunst in het Buitencentrum. “Door daar met ze over te
praten, leren ze anders denken en anders kijken naar hun
omgeving.”
Vervolgens maakten de leerlingen van beide scholen een
bloem na. “Na afloop kregen ze een echte en een nagemaakte bloem mee naar huis en konden zo het verschil
tussen echt en nep ervaren”, zegt Top. Daarnaast maakten
de leerlingen in kleine groepjes een vrij werk. “Op een zelfgekozen plek in het bos gingen ze aan de slag. Een meis-
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je werkte aan een hart van zand en takjes en twee jongens
maakten samen een groot werk van omgekeerde takken.
De kinderen creëerden zo hun eigen mythe van de natuur.”
De betrokkenheid bij het maken van het vrije werk was
volgens Top opvallend. “Vooral de vmbo-leerlingen waren
bij de start van het project wat terughoudend. Maar al snel
gingen ze heel geconcentreerd aan het werk. In het begin
maakten ze zich nog zorgen om hun vieze handen en nagels. Het was leuk om te zien dat op het laatst niemand
zich daar meer druk om maakte!”

Spiraal in de natuur
Bik’er Sigrid Hamelink ging tijdens de pilot van haar sparrenproject My space in Nature in gesprek met de leerlingen
over de verschillende verschijningsvormen van de spiraal
in de natuur. “Ik wil de kinderen leren dat veel processen
in de natuur in een spiraalvorm verlopen. Denk bijvoorbeeld
aan een waterkolk of een orkaan.”
Vervolgens bouwden de leerlingen mee aan een kunstwerk
in de vorm van een spiraal met een doorsnede van zes
meter. Hamelink: “Met dit project wil ik verwondering voor
de natuur opwekken. Ook hoop ik dat de kinderen leren
dat je mooie dingen kunt maken met de natuur die je voor
je voeten vindt.”
Arjen Terpstra, leerkracht van groep 8 van CBS De
Mandebrink is het project goed bevallen. “Ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen de natuur niet alleen uit een
boekje leren, maar de natuur ook echt ervaren. Het project
is geen vast onderdeel van het onderwijs, maar je kunt het
werken met de kunstenaars in de natuur zeker zien als
onderdeel van onze natuurles. Veel leerlingen zijn later nog
met hun ouders naar het natuurgebied terug gegaan om
hun kunstwerken te laten zien.”
Dat laatste is precies wat projectleider Kramer wil bereiken
met de sparrenprojecten. “We hopen dat de kinderen door
deelname aan een workshop vaker zullen terugkeren naar
het natuurgebied. Maar ook dat scholen ervaren wat de
meerwaarde is van het beleven van de natuur onder leiding
van een kunstenaar en daardoor vaker zullen deelnemen
aan onze sparrenprojecten.”
17 nieuwe projecten
In mei 2012 zijn diverse nieuwe sparrenprojecten gestart
die door 13 kunstenaars uit de noordelijke provincies zijn
ontwikkeld. Sommige projecten beslaan net als de pilot
slechts een dagdeel. Andere projecten omvatten meerdere workshops. Kramer: “Sommige sparrenprojecten zijn
bedoeld als eenmalige workshops. Maar de doelen van
Mythe van de Natuur bereiken we sneller als de kinderen
de natuur in het Drents-Friese Wold op meerdere momenten beleven. Vandaar dat er nu ook uitgebreidere sparrenprojecten zijn ontwikkeld.”
Kramer hoopt met het aanbieden van 17 verschillende
sparrenprojecten beter te kunnen aansluiten bij de lesprogramma’s van de scholen. “De scholen kijken zelf welk
project goed aansluit bij hun curriculum. Zo doet een basisschool mee aan een project, omdat de leerlingen zich
op school nu bezighouden met het thema Natuur en om12
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Kunstwerk Het Labyrint gemaakt door leerlingen in samenwerking
met de kunstenaar (foto: Sigrid Hamelink).

geving. Een andere basisschool meldde zich aan, omdat
de directie het bewust leren omgaan met de natuur belangrijk vindt.”
Nog een verschil met de pilot is dat er bij de nieuwe projecten vooraf contact is tussen de school en de kunstenaar.
“Tijdens de pilot zagen de leerlingen de kunstenaars voor
het eerst in het Wold. Ze waren hierdoor wat afwachtend
en hadden ter plekke veel uitleg nodig”, zegt Kramer. “In
het vervolg brengt de kunstenaar eerst een bezoek aan
de school. Door de leerlingen bijvoorbeeld vooraf al een
informatief filmpje te laten zien en iets over de workshop
te vertellen, maak je ze enthousiast en kun je in de natuur
gelijk aan de slag.”

Mythe van de Natuur
Stichting Kunst en Cultuur4daagse Midden-Drenthe
is opdrachtgever van Mythe van de Natuur. Een sparren
project voor het primair onderwijs, vmbo of mbo beslaat
een of meerdere dagdelen. Staatsbosbeheer ondersteunt
de activiteiten van Mythe van de Natuur met mankracht,
materiaal en ideeën.
Kosten: 2 euro per leerling per dagdeel.

Meer informatie
Anna Kramer
T 06-1070 5394
info@mythevandenatuur.nl
www.mythevandenatuur.nl
Hilda Top
www.hildatop.nl
Moniek Westerman
www.globalfatexchange.com
Sigrid Hamelink
www.sigridhamelink.nl

Er zijn nog veel meer projecten
die kunst en natuur combineren.
Doe inspiratie op en bekijk filmpjes:
www.cultuurplein.nl/natuur

