2e uitgave

NIEUWSBRIEF

Herfst/winter 2010

Kornhorn, 18 december 2010
Van onze voorzitter
Als Stichting hebben we de aflopen herfst het
erg druk gehad met overleg met mensen uit
verschillende organisaties, de provincie
Groningen en de gemeente Grootegast. Het is
niet zichtbaar voor iedereen maar reken maar
dat er achter de schermen hard wordt gewerkt.
En niet alleen achter de schermen wordt er
gewerkt ook onze vrijwilligers hebben weer
veel werk verzet. Dit is zichtbaar voor
iedereen die geregeld in het Curirngherveld
komt.
Zeker als er groepen verwacht worden voor
een verjaardagsfeestje of b.v. van het Museum
Ot en Sien uit Surhuisterveen, een fietstocht
vanuit de Spitkeet die door ons gebied gaat,
dan worden de puntjes weer op de i gezet.

Dank aan alle vrijwilligers die hiervoor zorg
dragen!
14 september j.l. hebben we met de
vrijwilligers over de toekomst van het
Curringherveld gesproken. Dat gebeurde in het
dorpshuis.
Hier hebben de vrijwilligers duidelijk gezegd
dat zij behoefte hebben aan een onderkomen in
het Curringherveld, zowel voor opslag van de
gereedschappen maar ook om zelf een kopje
koffie te kunnen drinken. De keet is te klein
maar is ook aan zijn eind. Ook aan toiletten is
behoefte en voorzieningen als water en
stroom.
Als gevolg hiervan heeft de Stichting
Curringherveld een gesprek gehad met
vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, het
Dorpshuis, Penta Primair en directeur Dineke
Scheffer van de Maranathaschool.

Na dit gesprek is wel duidelijk dat we ieder
apart nog maxinmaal 5 jaar verder kunnen
maar dan moet er duidelijkheid zijn van de
gemeente Grootegast: krijgen wel nu wel of
geen MFA?
Met deze uitkomst zijn we als stichting naar de
gemeente Grootegast gegaan en hebben de
vraag voorgelegd dat we in het Curringherveld
een publieksvoorziening willen realiseren;
gewoon een opslagruimte voor gereedschap,
kantine, toiletten en ruimte om de kinderen
van de Maranathaschool te ontvangen en e.v.
groepen die het gebied bezoeken.
Ons is wel gebleken dat de gemeente
Grootegast niet voldoende financiële middelen
heeft en wil/kan investeren in een MFA, ook
niet voor op de langere termijn.
Inmiddels zijn er mensen (o.a. met advies
vanuit de werkgroep Ekohome; red.) al druk
aan het tekenen en berekenen. Wat willen we
precies, hoe moet het er uit zien en hoe komen
we aan geld?
En op welke plek moet het dan staan?
Kortom er is nog veel te doen, maar we doen
het samen. En dat is ook de kracht van ons, het
samen werken voor wat ons bindt: het
Curringherveld.
Op 16 oktober zijn we op uitnodiging van
Staatsbosbeheer samen met andere
vrijwilligers van IVN, Noorderland e.a. naar
Natuurmonumenten in de kop van Overijssel
geweest. Dat is wel andere koek daar. Alles
wat nodig is voor onderhoud en beheer moet
per boot worden vervoerd. Ik werd wel even
stil bij de gedachte daaraan….
We hebben ondanks een snijdende wind nog
gevaren en de gids heeft ons allerlei
wetenswaardigheden verteld. De mensen in
onze boot, voor zover zij dat nog niet wisten,
weten nu alles over aalscholvers.
Aan het einde van de dag werden we enorm
verwend met een heerlijk buffet!
Nico, Staatsbosbeheer, onze dank voor deze
bijzondere dag.
Begin september is de gedeputeerde Hollenga
bij ons op bezoek geweest.
Zoals bekend is Staatsbosbeheer eigenaar van
het Curringherveld.
Het beleid vanuit de provincie is zo dat niet
automatisch het natuurbeheer naar SBB gaat,
maar ook dat particulieren het beheer kunnen
doen. Dit betekent dat ook de stichting het
natuurbeheer op zich zou kunnen nemen en zo
aanspraak kan maken op specifieke regelingen.
Dit is namelijk ook een van doelstellingen toen

de stichting is opgericht: “het verwerven,
beheren en exploiteren van gronden, gelegen
in de EHS in Kornhorn-Zuid”.
De heer Douwe Hollenga zag nog wel kansen
voor ons en de huidige grondeigenaren.
Op maandag 29 november j.l. zijn de
grondeigenaren uitgenodigd voor een
informatie avond over de mogelijkheden.
Hollenga was daar ook aanwezig met een
ambtenaar van de provincie om uitleg te
geven.
Kort gezegd komt het hier op neer:
De huidige grondeigenaren kunnen 85% van
de waarde van hun land contant uitbetaald
krijgen als zij de grond laten waarderen naar
de natuur (zonder afdracht voor de belasting).
Dit betekent hier in het algemeen dat er geen
kunstmest meer mag worden gebruikt conform
het gebiedsplan (vnl. ‘kruidenrijk grasland’ en
tot maximaal 20% akkerbouw en/of heide en
met beschermde houtsingels; red.).
Stichting Curringherveld als particulier
natuurbeheerder KAN het beheer en
onderhoud toegewezen krijgen en komt dan in
aanmerking voor de vergoedingsregelingen die
hiervoor gelden.
Het belang van de stichting is het ontwikkelen
van b.v. wandelpaden en verdere educatie- en
belevingsinvulling in het gebied.
Elke huidige eigenaar blíjft dus ook in de
toekomst eigenaar.
Verder is er nog de mogelijkheid om gronden
aan BBL te verkopen en deze levert de
gronden dan door aan de stichting. Deze doet
dan alle natuurbeheer conform gebiedsplan.
Helaas waren er die avond niet veel
grondeigenaren aanwezig maar de leden van
de stichting zullen deze uitnodigen voor een
persoonlijk gesprek.
We zitten nu in december en dat betekent dat
we een winterstop hebben. Op 16 december a.s
vindt er nog een kerstwandeling plaats voor de
kinderen van de basisschool in samenwerking
met de Chr. Geref. Kerk en Geref. Kerk uit het
dorp. De volwassenen uit het dorp verzorgen
de verschillende voorstellingen.
Dat wordt genieten!
Namens de stichting wil ik iedereen bedanken
voor zijn of haar werk het afgelopen jaar in het
Curringherveld, Nogmaals dank!
Verder wens ik iedereen een goed en gezond
2011 en we zien elkaar, waar anders, dan in
het Curringherveld.
Lea van der Tuin-Kuipers.

Van onze website www.curringherveld.nl

Het félle zonlicht van de laagstaande
oktoberzon maakte de tocht tot een
schitterende ervaring. Om half 6 weer terug op
de Peebos waar, ten huize van de familie
Veenstra, een rijk buffet werd aangeboden die
alle vrijwilligers unaniem de reactie ontlokte:
Hulde aan het team van Staatsbosbeheer
Westerkwartier (Linda, Ake, Ruben, Nico en
organisator Jan) voor de gastvrijheid... Het
ontbrak ons aan niets!

Vrijwilligersdag 16 oktober 2010.
De bovenstaande foto met diverse bekende
gezichten en de tjasker op de achtergrond is
niét geschoten in het Curringherveld maar in
het Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Staatsbosbeheer heeft ook dit jaar weer een
uniek gebaar gemaakt door de vrijwilligers die
werkzaam zijn in en rond haar terreinen in het
Westerkwartier uit te nodigen voor een
dagexcursie naar de Wieden. Met een heuse
touringcar vertrokken we om kwart voor 9
vanuit de Peebos naar de werkschuur van
Natuurmonumenten in de buurt van Doosje (!),
waar collega-vrijwilligers ons begeleidden
voor een bezoek aan de eendenkooien. Daarna
ging het gezelschap van maar liefst 51
personen naar het bezoekerscentrum te St.
Jansklooster waar, na de lunch, het vlonderpad
dwars door de rietlanden werd gelopen met
aansluitend een rondvaart in de electrisch
aangedreven 'fluisterboten' over en om de
Beulakerwijde:

Héél toepasselijk sprak Tineke Frankes een
dankwoord uit aan het Staatsbosbeheer team,
waarbij zij het vrijwilligerswerk vergeleek met
'de kunst van het vliegwerk van ganzen in een
V-formatie': enkel door intensief samen te
werken, elkaar 'kop over kop' uit de wind te
houden en, zo nodig ritsend, elkaar gakkend
aan te moedigen wordt een prestatie geleverd
die individuele bijdragen doen verbleken.
_____________________________________
Start Egelweek op 4 oktober 2010.

De onderbouw (groep 1 t/m 4) van de
basisschool heeft heel hard gewerkt om een
z.g.n. egelhotel te maken. Zware dakpannen en
planken sjouwen en heide met de kruiwagen
ophalen. Meester van der Heide (!) heeft
meegeholpen om het hotel te maken (foto).
Tineke Frankes van de NME-werkgroep
vertelde een prachtig verhaal over de egel in

het Curringherveld. Om 3 uur waren de
snoetjes rood gloeiend, de haren nat van het
zweet en de kleren vies van de modder,
maar.... o zo voldaan!
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft o.l.v.
Jeltje Kloppenburg een hele mooie egel
gemaakt. De heide van het heideveld is ervoor
gebruikt...
De kinderen vonden het prachtig: de heide
binden en dan in de egel steken (foto). Rob
Heringa had een prachtig verhaal gemaakt
over de egel. Verdere activiteiten zullen op
school plaatsvinden aan de hand van een
egelboekje met info over de egel met
opdrachten. Daarnaast zijn er tal van creatieve
bezigheden: egels vouwen, egels vilten, egels
van klei, verhalen, liedjes enzovoorts..

Curringherveld naar de Weme te Noordwijk
gevonden. Toch waren er vele lokale
bezoekers in ons natuurgebied en dankzij de
tam-tam hebben later op de middag tientallen
kinderen en hun ouders uit de buurt alsnog
genoten van het aangename weer. En tijdens
het bijpraten werd er uitbundig gebruikt
gemaakt van een springkussen. Bijzondere
dank voor de hartverwarmende inzet van
Bobby Boele, Jeltje Kloppenburg, Rob
Heringa, Paula v/d Vegt en Hotske Zwama van
de werkgroep NME en Freek Postema en Peter
Westerhof van de werkgroep Ekohorn.
Onze gouden vrijwilligster Jeltje maakte alvast
van de gelegenheid gebruik om gemaaide
struikheide te bundelen voor de Egelweek:

_____________________________________
Dag van de Regio op 2 oktober 2010.
Diverse vrijwilligers van de stichting
Curringherveld hebben zaterdag j.l. hun
opwachting gemaakt in en om de werkschuur
om bezoekers in het kader van de Dag van
Regio figuurlijk én letterlijk -met soep en
chocomel- warm te onthalen. Mede door de
regen hebben helaas maar weinigen de
fietsroute in de gemeente Grootegast vanuit de
kerk van Noordwijk, langs de ateliers van Fred
Diekmann en Henneke Chevalier door het

Vrijwilliger zijn [Tineke Frankes – 14/10/10]
Vrijwilliger zijn is
Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
_____________________________________
Van de werkgroep NME
Wat is het een feest om als werkgroep bezig te
zijn voor deze geweldige school die zoveel op
heeft met de natuur.
Als het even kan, zijn de leerkrachten in hun
lessen actief met de natuur.
Het kan gaan om rekenen of tekenen, om taal
of toneel, om kennis der natuur of landschap,
aardrijkskunde of geschiedenis, muziek of
handvaardigheid.
Alle leerlingen zijn erbij betrokken: groep 1

tot en met groep 8, soms apart; vaak nemen ze
elkaar bij de hand.
NME, Natuur- en Milieu Educatie:
Soms gaat het over planten: lekker zaaien op
de akkers, dit voorjaar ging het grote project
over bloemen...
Of het gaat over dieren: avontuur bij de kleine
beestjestuin, een zomeravond wandeling met
zoektocht naar vleermuizen, een leerzame
week van de egel...
Of het gaat over het creatieve werk om de
natuur te verwoorden: verhalen of gedichten.
Of om de natuur te verbeelden: panelen
beschilderen met bloemen en landschappen,
een plantenpers maken of een placemat met
bloemmotieven, bloemen van klei.
Er is veel gemaakt met natuurlijke materialen:
dit najaar de egel van gesnoeide heide en het
egelhotel, beide te vinden in het
Curringherveld.

De winter is vroeg ingevallen: veel mensen
hebben een gezonde frisse neus gehaald in het
schilderachtig mooie sneeuwlandschap van
ons Curringherveld.
Als werkgroep NME wensen we iedereen die
meewerkt aan onze prachtschool, verbonden
aan ons mooie natuurgebied, fijne feestdagen
en een goede jaarwisseling.
Wij gaan in 2011 door met alle ideeën en
activiteiten rond NME.
_____________________________________
Van de redactie: overzicht vrijwilligers

De natuurpaden zijn goed onderhouden en veel
kinderen liepen nieuwsgierig het kabouterpad
en het ontdekpad. Het sporenpad, langs een
aantal paaltjes in ons natuurgebied, ligt er goed
bij voor oudere leerlingen.
De werkgroep heeft veel te danken aan de
groenploeg van de ‘Opa’s’ en de medewerking
van Staatsbosbeheer. De school heeft altijd
ouders bereid gevonden om vrijwillig mee te
werken met bijvoorbeeld het verzamelen van
potjes en schaaltjes of het begeleiden van
groepjes in het veld.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
Hotske Zwama, die vanwege tijdgebrek haar
taken heeft neergelegd. We weten dat het
afscheid haar moeilijk viel. Af en toe kunnen
we bij praktische zaken nog een beroep op
haar doen. Hotske (als fee op de foto) bedankt!
Gelukkig is de werkgroep inmiddels versterkt
met de komst van Wobbe Zuiderveld.

Met dank aan Ettie, Piet, Klaas, Freek en
Bobby gaat hierbij ons nieuwe up-to-date
vrijwilligersbestand.
De bezetting in de verschillende werkgroepen
is met verschillende kleuren aangegeven. Er
zijn in totaal maar liefst 44 functies in de
werkgroepen…
Er zijn 8 z.g.n. ‘doublures’; vrijwilligers die in
2 werkgroepen deelnemen (de stichting is ook
een werkgroep). Te weten: 5 van de stichting,
Klaas Frankes (C&HEK en NME), Jeltje
(idem) en Freek Postema (C&HEK en
Ekohorn); vrijwilligers die extra voor de
dwarsverbanden zorgen. Deze namen zijn
vetgedrukt en van hen (plus Ineke, als
contactpersoon activiteiten Curringherveld) is
dan ook het het mobiel tel. nr. opgenomen.
Gecorrigeerd voor de doublures hebben we nu
dus 36 vrijwilligers; in één woord geweldig!
N.b. Willen jullie eventuele adreswijzigingen
of andere mutaties aan Frank doorgeven?
_____________________________________
Lief en leed
Wij wensen de families (Joop) v/d Meer en
(Dirk) Postema sterkte en beterschap en veel
steun toe in deze tijd van ziekte.

Ochtendexcursie KNNV in het
Curringherveld op 25 september 2010.
De KNNV is de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging; de vereniging
voor veldbiologie. Bij de KNNV staat
natuurkennis, natuurstudie en natuurbeleving
voorop. De KNNV-leden zijn daarom veel in
het veld te vinden. Zoals op zaterdagochtend
25 september 2010 toen een groep van circa 12
veldbiologen in het Curringherveld te vinden
was...
In het interne verslag van de KNNV, dat ons
werd toegestuurd door voorzitter Kees Boele
van de Milieufederatie Groningen (op 18
maart 2010 ook al eens te gast in ons
Curringherveld), lezen wij het volgende:
... "was het reuze interessant, omdat we het
positieve en vruchtbare resultaat zagen van een
intensieve samenwerking tussen SBB ... en de
bewoners ... Het komt er in essentie op neer,
dat het dorp verregaande inspraak kreeg op de
inrichting, bestemming en beheer van het
gebied. Uiteindelijk werd dit gegoten in een
stichtingsvorm. Dat hele verhaal kun je lezen
op de website van de Stichting Curringherveld.
Na deze uiteenzetting (van Nico Boele; red.)
nam Frank Blok het over en liet ons het zeer
kleinschalige gebied zien.
Het al bestaande coulissen-landschap van
houtwallen en singels is verder verfijnd met
nog meer singels van heel gevarieerde
voornamelijk inheemse boomsoorten. De grote
paarsblauwe slee-pruimen –eetbaar, maar wel
bitterzuur- (foto; red.) stonden er welig bij!

Al die kleine, luwe ruimtes hadden allemaal
een functie toebedeeld gekregen. Ik noem bijv.
een verzameling van bijenhotels, die door de
bijzondere aanpak ook een kunstzinnig geheel
was geworden. Verder een miniopenluchttheatertje, gestapelde keermuurtjes
van oude baksteen en rondhout á la Louis

Leroy en zelfs een klein rond heuveltje van
dakpannen.
Verder ging de natuurbouw in de vorm van
een met grond bedekte betonnen ‘kelder‘ met
spleetopeningen. Helaas hebben vleermuizen
de weg naar binnen nog niet gevonden.
Op één veldje had men door vergraven een nat
en droog heideveldje gecreëerd. Ook hier werd
het beheer –uitsteken van de elzenkiemen e.d.uitgevoerd door een werkgroep (C&Hek; red.).
Iedereen krijgt de ruimte om zijn ding te doen.
Zo kreeg een mevrouw een omrasterd weitje
voor haar hangbuikzwijnen!
Kees Boele –nee niet de broer van Nico- was
nog een tijdje met ons en wist ons te vertellen
over de uitbundige paddestoelen-bloei. We
zagen o.a. een Grofplaatrussala-soort, ’n
Kaasjeszwam, Oranje wimperzwam, ’n
Gordijnhoed, Gewone zwavelkop.
En libelleman Dolf maakte ons dan weer attent
op de rupsen van de Wapendrager (op rijtjes
wilgeboompjes die zo jong als ze waren al
behoorlijk last van de watermerkziekte hadden
met hun opengesprongen bast).

En er was nog veel meer kennis in de groep,
zoals botanisch archeoloog Arnoud, die zich
stortte op de watervegetatie van de pingo-ruïne
en later in de middagexcursie naar de
Doezemer Mieden die van de petgaten.
Dat het in een parkachtige setting gegoten
ijstijdrelict, inderdaad geen petgat was,
vertelde bodemkundige Frank Blok. In een
boring wordt dan (als bewijs daarvan, zoals in
de Stokersdobbe te Ureterp; red.) een laagje
‘gyttja‘ -een organisch sediment- aangetoond.
Deze Frank bleek -net als ondergetekende- bij
de Surinaamse Dienst Bodemkartering gezeten
te hebben!
Al met al een heerlijke dag met wel wat minibuitjes, maar verder een zonovergoten
Westerkwartier."
Uw verslaggever Fons Vos (lid KNNV
Groningen).

Een bezinning: Wat is natuur?
Dit lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo
moeilijk.
Maar toch, ga je er wat langer over nadenken
merk je dat het een lastig te formuleren begrip
is.
Stel je deze vraag aan 10 mensen dan zou het
zo maar kunnen er ook bijna 10 meningen en
ideeën naar voren komen en welke is goed?
Belangrijk twistpunt en vraag hierbij is: is een
mens ook natuur?
En als dat zo zou zijn, en een mierenhoop is
natuur, is een dorp dan ook natuur??
Dit betekent dus dat natuur geen vastomlijnd
begrip is en geen absolute waarheid. Dat is een
prettige constatering, maar het wordt er niet
gemakkelijker op, want wie heeft er gelijk en
hoe moet bijvoorbeeld een natuurgebied er
dan uit zien? Welke keuze maakt een
terreinbeheerder zoals bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer, maar ook de Stichting
Curringherveld dan, en namens wie?
Het leek me aardig om jullie in deze periode
van het jaar hierover enige bezinning aan te
reiken.
Als beheerders van Staatsbosbeheer merken
we dat steeds meer bewoners,
natuurliefhebbers en andere betrokkenen zich
(gelukkig) steeds vaker melden, al of niet via
een ingezonden brief in een krant en zich
‘bemoeien’ met het beleid en de keuzes welke
ter plaatse wordt gemaakt.
We hebben ook bewust het contact met de
buitenwereld gezocht en gevraagd mee te
denken maar niet altijd het juiste gereedschap
en de vaardigheden ontwikkeld om dit contact
of gesprek goed aan te gaan.
Geprobeerd wordt om keuzes zo zorgvuldig
mogelijk te maken; via de pers en excursies
worden ze uitvoerig besproken in het
betreffende gebied. Vooraf weet je dan dat er
altijd mensen zijn die bezwaren hebben en het
niet eens zijn met de voorgestelde
maatregelen welke soms tot forse
veranderingen leiden (bijvoorbeeld
bomenkap). Denk hierbij maar denk ook aan
discussies over de Oostvaardersplassen.
Tja, hoe ga je hier als beheerder mee om. Je
hebt het beste met het gebied voor, je beheerst
het vak, en vraagt mensen mee te denken wat
vervolgens niet eensluidend is en wie is dan de
‘baas’ ?? Hoe ga je hier meer om?
Ik ga even terug naar de hoofdvraag in het
begin: wat is natuur?
Het antwoord op deze vraag heeft sterk te
maken met persoonlijke voorkeuren over wat

we mooi en niet mooi vinden en vanuit welke
zogenaamde ‘grondhouding’ we denken.
Met persoonlijke voorkeuren bedoel ik: er zijn
mensen die vinden dat natuur iets is wat zich
ongestoord (zonder menselijk ingrijpen) moet
kunnen ontwikkelen en wat het dan wordt
bepaalt de natuur zelf en is het geen probleem
als dit leidt tot ruigte en wildernis...

Nee, zegt iemand anders: géén wildernis, ik
zie graag een bloeiend hooiland, kikkers in de
sloot, een heideveldje, een molen op de
achtergrond en wandelpaadje er door. Sterk
door de mens gestuurd dus en met een
belangrijke rol voor de cultuur.
Dit zijn dus 2 totaal verschillende opvattingen
en beelden welke voortkomen uit wat iemand
mooi vindt en wat past bij een persoonlijke
grondhouding.
Met een grondhouding wordt dus bedoeld hoe
iemand vanuit een principe, een overtuiging,
tegen de wereld aankijkt en zo zijn of haar
mening vorm geeft.
Sommige filosofen benoemen 7
‘grondhoudingen’, ik beperk me er hier tot 4.
Welke onderscheiden we:
1) De Heerser
Iemand is heerser als hij meent dat hij in het
scheppingsmodel boven aan de piramide staat
en dat de schepping hem te dienste staat en
daar alle macht over heeft gekregen. Zorg voor
de schepping is vooral ingegeven vanuit zijn
belang en voordeel. Alles behoort hem toe.
Kanttekening hierbij: dit model is door Calvijn
gepredikt en ingegeven vanuit het klassiek

Griekse beeld en niet zoals de Bijbel daarover
spreekt.
2) De Rentmeester
Dit model is vooral ontleend aan de joods/
christelijke cultuur waarbij de mens optreedt
en verantwoordelijkheid draagt voor de
schepping als gebruiker en pachter.
Wat dit betekent en hoe dit werkt is te lezen in
de eerste Bijbelboeken. Hierin staat de zgn.
‘scheppingsopdracht’ beschreven maar, let
wel, opgeteld is er méér tekst gewijd aan wat
niét mag dan aan wat er zou moeten. In dit
beeld is de mens geen eigenaar maar gebruiker
en moet hij er gepast mee om gaan en het
ongeschonden doorgeven aan de volgende
generatie.
3) De Partner
In dit beeld is de mens min of meer
gelijkgesteld aan andere ‘schepselen’ en is er
geen machtsverhouding met de mens. Vooral
inheemse volken zoals de Eskimo’s en de
Bosjesmannen leven zo. De rooms katholieke
priester Franciscus van Assisi (ca 1200) wordt
verbonden met dit beeld; Werelddierendag
werd in 1929 ingesteld op zijn gedenkdag (4
oktober). In dit beeld overleven uiteindelijk de
soorten die zich kunnen aanpassen; Darwin
heeft dit de Evolutietheorie genoemd.

4) De Participant
Hierin is de mens een ‘biologisch’ onderdeel
van het ecosysteem op aarde en is ‘de natuur’
bepalend, hoe deze zich ook ontwikkelt.

U merkt dat er van boven naar beneden een
verschuiving optreedt in de positie van de
mens t.o.v. de natuur. Bij de heerser staat de
mens centraal, bij de participant staat de natuur
centraal.
We merken dat de laatste jaren flinke
veranderingen zijn opgetreden. Dit komt
vooral omdat onze blik op de wereld verandert
omdat we door televisie en internet veel meer
informatie binnen krijgen dan 25 jaar geleden.
Dit heeft ertoe geleid dat het klassieke patroon
o.a. vanuit de kerk niet meer het enige beeld
levert (heerser en rentmeester), maar dat
ideeën als evolutie en dergelijke ook invloed
hebben in en op onze maatschappij/ons dorp
(partner, participant).
Kortom: bij de keuzes die we als beheerder,
dus ook voor het Curringherveld, maken
hebben we te maken met inwoners en andere
betrokkenen. Die dus elk vanuit hun eigen
persoonlijke grondhouding een mening kunnen
hebben over wat mooi of niet mooi is. Is
iemand heerser of is iemand participant; u
begrijpt dat dit twee uitersten zijn en dat niet
eenvoudig is om daar het midden in te zoeken.
Discussies kunnen daarom ook lastig zijn; ze
gaan dan ook niet over een paadje meer of
minder of het al dan niet kappen van een
boom, maar ze raken de diepste roerselen van
de mens en sturen emoties het gesprek. En dat
zal ook geen winnaar opleveren: iemand laat
zich niet zomaar bekeren!
Waar sta jij in dit model en probeer dit nu eens
te vertalen naar hoe jij het Curringherveld ziet.
Tot slot
Ik hoop u zo vanuit deze achtergrond kennis te
laten maken van het soms moeilijke proces
waar we als beheerder dagelijks midden in
zitten. Soms komen we hier goed uit, soms
lukt dit niet.
Ik denk dat we ook als Stichting
Curringherveld soms in dit krachtenspel zitten
en dat we hier ook goed mee om willen gaan.
Niet alles kan overal; we kunnen het niet
iedereen 100 % naar zijn of haar wens naar de
zin maken (grondhouding). We willen wel
graag dat (hoewel het Curringherveld niet
groot is) er voor iedereen ruimte is waar men
zich thuis voelt.
Tien jaar geleden zijn we begonnen met de
slagzin: het Curringherveld is van en voor
iedereen en dit moet het uitgangspunt ook
blijven.
Nico

