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Het Bewaarde Land 

door Martin van Mol 

 
Tijdens de jaarvergadering van 2013 heeft onze 
vereniging ingestemd met het idee om de jeugd 
van onze gemeente deel te laten nemen aan 
een natuurbelevingproject dat wordt verzorgd 
door “wachters van Het Bewaarde Land”. Dit is 
een jeugdnatuurorganisatie, die geleid wordt 
door speciaal daartoe getrainde mensen. ‘Het 
Bewaarde Land’ wordt geleid en begeleid vanuit 
Boxtel, waar vroeger “Stichting de Kleine Aar-
de” actief was. 
Deze tak is overeind gebleven en zelfs uitge-
breid omdat diverse organisaties (zoals VSB 
fonds Provincie Noord-Brabant en het Ministerie 
van Economische zaken Landbouw en innova-
tie) dit project een kans wilden geven in Neder-
land. Ook zijn er rapporten door het Freudent-
hal Instituut voor didactiek van wiskunde en 
natuurwetenschappen (Universiteit Utrecht) 
door ons bekeken, die een erg positief beeld 
gaven aan de hand van de ervaringen van kin-
deren en hun begeleiders. 
 
“Het Bewaarde Land” is een stichting die haar 
activiteiten heeft op de locaties Drunense Dui-
nen, Kampina, Roosendaal en sinds kort ook 
Rosmalen en Hooge Heide, Brabant dus. 
De VNM Hilvarenbeek wil hier graag van ge-
bruik maken en daarom hebben we ook onder-
zocht hoe we dit voor onze gemeente het best 
zouden kunnen aanpakken. 
Daarvoor was op de eerste plaats medewerking 
nodig van de scholen omdat daar kinderen zit-
ten van de groepen 5 en 6, waarvoor dit pro-
ject is bedoeld. 
Omdat het programma bestaat uit drie hele 
schooldagen in het veld, verdeeld over drie 
weken, brengt dat voor deelnemende scholen 
extra organisatie met zich mee. 
De financiën moesten ook worden geregeld en 
daar stelde de gemeente jaarlijks € 750 be-
schikbaar. Daarmee konden we één groep van 
24 kinderen laten deelnemen. De VNM zou € 10 
euro per deelnemer voor haar rekening nemen 

en dan bleef er nog een bedrag van € 10 per 
leerling over, dat door school moest worden 
bijgedragen. We hadden binnen het bestuur 
van de VNM afgesproken om ieder jaar een 
andere school deel te laten nemen als het pro-
ject zou slagen.  
 

 
Leerlingen van de St. Jozef basisschool  
 

De eerste school die heeft deelgenomen aan dit 
project is Basisschool St. Jozef uit Haghorst en 
we mogen spreken van een groot succes. De 
kinderen en hun leerkracht die daarbij aanwezig 
was, waren erg tevreden over hetgeen ze heb-
ben beleefd in de Kampina te Oisterwijk. Vier 
wachters, Vrouw Fleur de dagcoördinator en de 
hulpwachters waren ook zeer te spreken over 
de kinderen uit onze gemeente en we kijken 
ernaar uit om voor het volgende jaar een nieu-
we groep in aanmerking te laten komen voor 
deze activiteit. Aan de naam” natuur- bele-
vingsprojecten“ valt al af te lezen, dat het hier 
niet zozeer om kennis gaat maar om beleving. 
Kinderen die aan dit project deelnamen kwa-
men enthousiast thuis en ontdekten, dat het 
fijn, verrassend en vaak ook erg spannend was 
om allerlei dingen met een vertrouwd eigen 
groepje in de natuur uit te kunnen proberen. 
 
Een nieuwe school heeft zich al aangemeld om 
als de volgende te worden ingeschreven. 
Als deze Egelsporen bij u in de bus ligt zal er 
een evaluatie hebben plaatsgevonden tussen 
de leiding van “Het Bewaarde Land”, basis-
school St. Jozef , Gemeente en onze natuurver-
eniging. We willen ook graag afspraken maken 
over een mogelijk vervolgtraject. Ondanks min-
der hoopvolle berichten over bezuinigingen op 
natuureducatie hoop ik dat dit natuurproject 
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toch door kan gaan. De jeugd heeft de toe-
komst ook voor onze natuur en daar moeten 
we zorg voor dragen. Voor mensen die zijn ge-
interesseerd in de activiteiten van “Het Bewaar-
de Land” kunnen surfen naar hun webpagina 
waar al de informatie te lezen en te zien is en 

een filmpje kan worden bekeken over wat zo’n 
dag inhoud voor de kinderen, ook leuke erva-
ringen van deze kinderen worden er verteld, 
uiteraard door de kinderen zelf. 
Wordt vervolgd….. 

 
 
 

 
Homepage van www.hetbewaardeland.nl 
 

 
 
 

  


