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FILM: Grutto! De reis van onze 
nationale vogel
Filmmaker Ruben Smit, bekend van onder 

meer De Nieuwe Wildernis, komt nu met 

een natuurdocumentaire over onze 

nationale vogel: de grutto. Hij laat zien dat 

deze statige steltloper in rap tempo uit ons 

land verdwijnt en volgt de grutto tijdens 

zijn reis over de wereld. Wist je dat hij in het 

voorjaar in twee dagen non-stop duizenden 

kilometers aflegt? Nu in de bioscoop. 

rubensmitproductions.nl

BOEK: Aan zee. Een  
eindeloze strandwandeling
‘Slecht weer bestaat niet aan zee. Hoe 

wisselvalliger, hoe mooier de luchten. Ik 

loop al uren en toch raak ik niet uitgeke-

ken’, schrijft Francine Postma in haar 

nieuwe boek Aan zee, een eindeloze 

strandwandeling. In drie weken liep ze via 

het Nederlands Kustpad van het Zeeuwse 

Sluis naar Den Helder in Noord-Holland. 

Een uitgebreide beschrijving van wat ze 

onderweg zag, maar ook wat ze voelde en 

dacht. € 20, uitgeverijfjord.com 

BOEK: 12 vogels die je leven 
redden
Schrijver en journalist Charlie Corbett 

groeide op het Britse platteland op, reisde 

daarna achttien jaar de wereld over om er 

vervolgens achter te komen dat het 

platteland echt zijn plek is. Dat werd 

duidelijk nadat hij zijn moeder verloor: in de 

natuur en vooral in vogelgeluiden vond hij 

troost. Aan de hand van twaalf verschillen-

de vogels legt hij uit hoe rustgevend de 

natuur kan zijn. € 22,99, 

meulenhoffboekerij.nl 
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Kasteelbijen
Naast een (moes)tuin en een 

boomgaard had een groot landgoed 

vroeger ook een bijenstal. Kasteel 

Doorwerth heeft er inmiddels weer 

een. Waar de kasteelbijen zo druk 

mee zijn? Dat laat de imker zien op 

10 juli en 7 augustus 2022, als je in 

beschermende kleding (met imkerkap 

op!) bij de bijen op bezoek gaat. 

Reserveren via doorwerth.glk.nl

Biesbosch belicht
Het grootste zoetwatergetijdengebied van 

Europa, de Biesbosch, heeft veel verschil-

lende gezichten. De wilgenbossen, kreken 

en eilandjes zien er bij een zomerse 

zonsopkomst totaal anders uit dan op een 

herfstdag. Door de eeuwen heen hebben 

schilders het gebied op verschillende 

manieren vastgelegd, zie je in de expositie 

Schilders van de Biesbosch, t/m 8 januari 

2023 in het Dordrechts Museum. 

dordrechtsmuseum.nl 

Tussen de (film)sterren
Avonden lang buiten films kijken, 

heerlijk! Het kan van 5 t/m 14 

augustus 2022 op Terschelling 

tijdens TOF, Terschelling Open-

lucht Filmfestival. Vorig jaar werd 

de festivallocatie, een zandafgra-

ving, plotseling de kraamkamer 

van de rugstreeppad en mede 

daardoor kon het festival niet 

doorgaan. Dit jaar heeft de 

boswachter meegezocht naar een 

mooie paddenvrije plek. tof.nu  
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Interview
“Boerenland vol leven”

Velden vol duurzaam geteelde gewassen, met 

alle ruimte voor bloemen, bijen en wormen. 

Burgerinitiatief Land van Ons werkt er hard 

aan om van Nederland een boerenparadijs 

te maken. Iedereen kan meehelpen, vertelt 

vrijwilliger Margriet Vedder-Rootjes.

Wat is Land van Ons?

“De oprichters wilden hun steentje bijdragen 

om de biodiversiteit en het landschap in 

Nederland te herstellen. Vanuit de overheid 

kwam dit langzaam op gang, dus ze dachten: 

wat kunnen we zelf doen? In 2019 begonnen 

ze Land van Ons, een burgercoöperatie die 

landbouwgrond aankoopt en voor een 

redelijke prijs verpacht aan boeren die daar 

duurzaam en rendabel kunnen boeren.”

Waarom landbouwgrond en geen 
natuurgebieden?

“Twee derde van Nederland is landbouwgrond 

en daar is het verlies van biodiversiteit ten 

opzichte van zestig jaar geleden het grootst. Er 

zijn veel boeren die willen stoppen of geen 

opvolger hebben. Hun grond kunnen we dan 

na aankoop verpachten aan bijvoorbeeld 

boeren die liever de stap willen maken van 

intensieve veehouderij naar een duurzaam, 

biologisch bedrijf en daar meer grond voor 

nodig hebben of aan beginnende boeren 

zonder startkapitaal.”

Wat wordt van deze boeren verwacht?

“Dat ze duurzaam te werk gaan en dat ze de 

biodiversiteit vergroten door bijvoorbeeld voor 

strokenteelt en oude gewassen als boekweit te 

kiezen, houtwallen te creëren, bloemenzaden 

langs sloten uit te strooien of gras met kruiden 

erdoorheen te zaaien. Uiteraard alles zonder 

pesticiden en kunstmest.”

Kunnen we zelf ook meehelpen?

“Ja, iedereen die wil helpen, kan bijdragen. Je 

kunt je via de site aanmelden als lid en 

vierkante meters landbouwgrond kopen. Of je 

kunt ze cadeau geven. De prijs ligt tussen de 

zes en negen euro per vierkante meter en je 

kunt zo vaak nieuwe vierkante meters 

bijkopen als je wilt. Met al die investeringen 

kunnen we overal in Nederland nieuwe 

landbouwgrond aankopen. Na twee jaar zou je 

je vierkante meters weer kunnen verkopen als 

je dat wilt. Wat ook kan: als vrijwilliger 

meehelpen met bijvoorbeeld het planten van 

bomen op de boerenpercelen.” 

Hoeveel grond is er al aangekocht en 
wat is het doel?

“Inmiddels zijn er ruim 18.000 deelnemers en 

hebben we al 1,6 miljoen vierkante meter 

kunnen aankopen, dus 160 hectare. De 

ambitie is om in tien jaar tijd met alle deelne-

mers 300.000 hectare landbouwgrond op te 

kopen. Dat komt neer op vijftien procent van 

het boerenland in Nederland.”

Kun je je vierkante meters ook 
bezoeken?

“Je weet niet precies waar ze zijn, maar de 

percelen kun je wel bezoeken. Regelmatig zijn 

er extra activiteiten, zoals verschillende 

excursies op 2, 3 en 4 september 2022 tijdens 

het Fête de la Nature-weekend. Er komen ook 

mooie producten van de eigen akkers, van 

boekweitkoekjes tot huttentutolie. Die kun je 

kopen in de webshop.”

Hoeveel boerenland heb je zelf in bezit?

“Van een oude schoolvriendin kreeg ik het 

lidmaatschap en vier vierkante meter cadeau. 

Zo af en toe vul ik die aan met kleine bedra-

gen, de ene keer twintig euro, de andere keer 

vijftig. Ik vind het leuk om het zo bij elkaar te 

sprokkelen. Inmiddels zit ik al op ongeveer 

vijftig vierkante meter!”

Meer informatie over deelname en de 

webshop met producten van de akkers vind je 

op landvanons.nl
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Met de kudde mee
Wandelschoenen aan? Mooi, dan ben je 

klaar voor de natuurtheatervoorstelling 

Kudde. In de schemering wandel je door 

Natuurgrenspark De Groote Heide, 

tussen Eindhoven en Weert. Via een 

hoofdtelefoon hoor je een verhaal, om je 

heen zie je filmprojecties en… schapen! 

De dieren benadrukken het thema: kun je 

losbreken uit een kudde en worden wie je 

werkelijk bent? Van 31 augustus t/m 

11 september 2022, kudde.org

Waanzinnige wezens
Door welke bril kunstenaars van over de 

hele wereld naar planten en bomen kijken, 

ontdek je deze zomer in het Kröller-Müller 

Museum in Otterlo. Botanischer Wahnsinn 

(botanische waanzin) heet de nieuwe 

tentoonstelling met een bijzondere 

verzameling kunstwerken, van herbaria en 

foto’s tot installaties die tonen dat we 

planten écht als intelligente wezens zijn 

gaan zien. T/m 30 oktober 2022, 

krollermuller.nl

Spontaan groen
Stoepplantjes: drie jaar geleden bestond 

de term nog niet en nu zijn we reuze 

gecharmeerd van het onkruid dat tussen 

de tegels omhoog piept. Want bergbaster-

dwederik, herderstasje, schijfkamille en 

andere soorten zijn zo nuttig in de stad! 

Ze zorgen voor verkoeling, krikken de 

biodiversiteit omhoog en bieden voedsel 

voor bestuivers. In dit Stoepplantjesalbum 

houd je met notities en 52 botanische 

stickers bij welke soorten je zelf hebt 

gespot. € 24,95, knnvuitgeverij.nl  

Horen, zien, voelen en ruiken
Zet je zintuigen schrap voor een bijzon-

dere ervaring in Kasteeltuinen Arcen. 

In de vijvers van deze historische 

buitenplaats weerspiegelen t/m 

30 oktober 2022 sculpturen rond het 

thema ‘water’, bij de oude drinkpoel 

maakt nevel onzichtbare wind zichtbaar 

en je hoort zelfs een klankenspel. Wat je 

ruikt? Dat zijn de mystieke geuren van 

het oude sparrenbos dat tot 2004 op 

deze plek te vinden was. kasteeltuinen.nl 

In de Hanzesteden kun je deze zomer  metershoge muurschilderingen 
bewonderen. Je ontdekt ze onder meer met de Hanzesteden 

Fietsroute. hanzestedenfietsroute.nl
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Dierenmonologen
Veel actuele thema’s in onze maatschappij – 

denk aan racisme, integratie of ouderdom – zijn 

ook dieren niet vreemd, blijkt in de tentoonstel-

ling Het beest in ons in Het Natuurhistorisch in 

Rotterdam. T/m 6 november 2022 geven 25 

dieren via monologen hun kijk op de wereld van 

nu. Ze zijn geschreven door bekende auteurs 

en ingesproken door Rotterdammers. 

hetnatuurhistorisch.nl 

Paradegevoel
De Parade toert deze zomer 

weer in vol ornaat door het 

land. Eindhoven zit er 

inmiddels op, maar je kunt 

nog wel naar Den Haag (t/m 

17 juli 2022), Utrecht 

(22 juli t/m 7 augustus 

2022) en Amsterdam 

(12 t/m 28 augustus 2022) 

voor een dosis theater, 

muziek, dans, poëzie en 

verhalen. En natuurlijk voor 

het fijne festivalgevoel, met 

terrasjes in de groene 

stadsparken. deparade.nl

Zomer vol muziek
Van hoornblazers midden in het bos tot een strijkkwintet in het park en een muzikale 

wandel- of fietstocht: tijdens de Muziekzomer Gelderland zie (en hoor!) je de mooiste 

klanken op bijzondere locaties. De voorstellingen worden uitgevoerd door de beste 

jonge talenten van de Nederlandse conservatoria. Van 29 juli t/m 14 augustus 

2022, muziekzomer.nl

Tussen alle natuurfeestjes van Fête de la 
Nature (2 t/m 4 september) zitten ook veel 

activiteiten om even op te laden, zoals outdoor 
yoga of een stiltewandeling. fetedelanature.nl 
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Buitenleven mag 3x2 

kaarten weggeven voor de 

tentoonstelling. Ga vóór 

22 september 2022 naar 

buitenleven.nl/winnen en 

vul je gegevens in.
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