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‘Ik geniet steeds meer van kleine duurzame oplossingen’
– Veraniek Veldstra, consultant klimaatprogramma Climate Stewards

Foto: Jos Vink



Hij staat bekend als de meest gezaghebbende 
econoom van Nederland. En hij is een enthousiast 
gelovig mens: Lans Bovenberg. Een gesprek met 

een optimistisch christen over economie, duurzaamheid 
en natuurbehoud. ‘Laten we mensen bemoedigen, niet 
ontmoedigen!’

Een paar keer per jaar staat hij in zijn eigen evangelische 
Rafaël-gemeente in Breda op de preekstoel. De laatste keer 
preekte hij over het thema ‘waarde op aarde’. Geen toevallig 
thema. Het is een ontdekking die hij gaandeweg heeft 
gedaan: volgens de Bijbel is deze aarde onze bestemming.
Dat inzicht heeft zijn geloofsleven grondig veranderd. Hij 
noemt het een paradigma-wisseling. ‘Ik heb ontdekt dat 
het er helemaal niet om draait dat wij zo snel mogelijk 
naar de hemel moeten, weg van deze aardkloot. Alsof alles 
hier op aarde waardeloos is. Als kinderen van God hebben 
we de taak om de aarde te regeren zoals God dat heeft 
bedoeld! Romeinen 8 is mijn favoriete hoofdstuk: de aarde 
zelf verlangt hevig naar bevrijding. Het gaat in de Bijbel 
heel vaak over het koninkrijk van de hemelen, maar dat 
koninkrijk moet hier op aarde gestalte krijgen.’

Het enthousiasme over zijn ontdekking klinkt in bijna 
iedere zin door. ‘Ik leef nu intenser, ik zie alles om me heen 
als schepping van God. Ik beschouw alles als waardevol. Dat 
geldt zowel voor de natuur ‒ Gods schepping ‒ als voor de 
cultuur ‒ dat wat wij mensen scheppen.
Ik kan nu steeds meer genieten van de schoonheid van de 
schepping. Het is iets wat je toevalt. Ik realiseer me ook dat 
ik zo als kind heb geleefd. Ik genoot ervan om al het leven 

te observeren. Maar als ik eerlijk ben, ben ik dat in de loop 
van mijn leven een beetje kwijtgeraakt door te veel na te 
denken en me te weinig te verwonderen. Ik wil het graag 
terugvinden.
De andere kant is er ook: aantasting van de schepping doet 
me pijn. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik te hoop liep 
tegen de aanleg van een snelweg door het bos waar ik als 
kind speelde (de A50 tussen Oosterbeek en Wolfheze). Ik 
mijd deze snelweg nog steeds omdat ik er verdrietig van 
word. Jezus ziet als tweede Adam dat veel er mis gaat op 
deze aardbol. Daarom is hij een man van smarten. Het leven 
is een paradoxale mix van vreugde en verdriet. “Kom Heer 
Jezus, kom,” denk ik dan.’

Optimisme
Een gesprek met Lans Bovenberg, daar moet je even voor 
gaan zitten. Hij is professor, oreert, verhaalt en waaiert uit 
met zijn verhandelingen. Terloops heeft hij zijn theezakje in 
mijn bekertje koud water gedeponeerd. ‘Ja, een beetje een 
verstrooide professor, dat past wel bij me.’
Maar meer dan zijn verstrooidheid valt zijn hoop en 
optimisme op. Hij straalt het uit en zegt het ook: ‘Met 
Gods Geest zijn we tot veel in staat.’ En juist door dat 
optimisme stuiten we in de loop van het gesprek ook op 
tegenstellingen. Want mensen zijn inderdaad tot veel 
in staat. Maar is de keerzijde daarvan niet de aantasting 
van het milieu, achteruitgang van biodiversiteit en 
klimaatverandering? Is de economische groei niet de 
bepalende factor in het verdwijnen van heel veel moois van 
Gods schepping? 

Bovenberg is niet onder de indruk. Hij kiest de 
aanval. ‘Jullie van de natuur- en milieubeweging 
zijn vaak zo somber. Er gaat ook heel veel 
goed. Onze roeping is “co-creators met God” 
te zijn. Wij mogen ook scheppen. Denk aan de 
zonnepanelen die je zelf misschien ook op je 
dak hebt. Dat komt door de economie, dat vieze 
kapitalisme waartegen jullie te hoop lopen. 
De markt is juist deel van de puzzel en van de 
oplossing. Economie is niet per definitie slecht. 
Natuurlijk gaan er dingen fout. Maar in veel 
bedrijven wordt goed samengewerkt, voor het 
geluk van de werknemers zelf en anderen. Het 
zijn bedrijven die het voortouw nemen in de 
strijd voor duurzaamheid.’ 

Ook een term als ‘economie van het genoeg’ is 
aan Bovenberg niet besteed. ‘Bij God mogen we 
altijd genieten van meer. Het is de dood in de 
pot om tegen jongeren te zeggen: we hebben 
nu wel genoeg. Alsof alles er al is. Er is zo veel 
potentieel! De wereld is gebroken en nog lang 
niet af. God wil dat we nieuwe dingen maken, 
dat we iets toevoegen, dat we bezig zijn met 
het ontdekken van de mogelijkheden die Hij in 
de schepping heeft gelegd. Hij heeft vreugde in 
creativiteit, groei in brede zin. Met hulp van Gods 
Geest kunnen we dat laten zien. God heeft zijn 
trouw beloofd aan deze schepping, daarom ben 
ik hoopvol.’

Win-win
Maar er gaat toch iets goed mis op het platteland 
waar boeren de grond uitputten, de bijen 
door pesticiden het loodje leggen en de grutto 
snel achteruitgaat? ‘Wat er mis is, is het 
eendimensionale denken. Dat we uitsluitend 
op materiële winst gericht zijn. Een boer hoort 
niet alleen geld te verdienen, hij is er ook voor 
de natuur, de cultuur, het landschap en noem 
maar op. We moeten leren integraal te denken, 
in termen van win-win situaties. Die boer moet 
beloond worden als hij andere keuzes maakt. 
Ethiek speelt zeker ook een rol. We mogen de 
boer aanspreken op zijn intrinsieke motivatie 
om goed te doen. Waarden spelen mee, maar 
niet alleen. Ik geloof in de drie-eenheid van de 
goede economie: persoonlijke ethiek/liefde, 
overheid en de markt. Vaak staan partijen 
tegenover elkaar. De uitdaging is dat elke partij 
verantwoordelijkheid neemt. Het geheim van het 
leven is balans: eenheid in verscheidenheid.’

‘Concreet vertaald naar jullie rol als 
natuurbeweging? Laat zien hoe prachtig de 

natuur is. Jullie verwondering over en liefde 
voor Gods schepping is heel belangrijk. Dat moet 
die boer ook weer zien. Tegelijk moeten jullie 
ook realistisch zijn en nadenken over goede 
mogelijkheden voor die boer. Samenwerken is 
nodig.’
De rol van de natuurbeweging vertaalt 
de Tilburgse econoom eerder in 
termen als ‘genieten’ en ‘vreugde’ dan 
‘verantwoordelijkheid’ en ‘opoffering’. ‘Zorg 
voor de schepping is de 
meest oorspronkelijke 
opdracht in de Bijbel. Door 
dat te doen, word je zelf 
ook gelukkig. Het levert 
je betekenis, geluk en 
waarde op. Dat is win-
win, voor de natuur en 
jezelf. Zo proef je iets van 
de vreugde die God geeft. 
Je ontmoet de Schepper 
in de liefde voor Zijn 
schepping.’

‘Het kan inderdaad 
zomaar een generatie 
kosten, voordat we 
geleerd hebben beter voor 
de schepping te zorgen,’ 
erkent Bovenberg. ‘We 
zitten bij wijze van spreken 
in Egypte. We zijn verslaafd 
aan onze materiële welvaart. 
Nu trekken we door de 
woestijn naar het beloofde 
land. Dat is een lange tocht, 
stukje bij beetje kom je 
verder. Maar iedere stap die 
je nu zet, is belangrijk. Laten 
we mensen bemoedigen, niet 
ontmoedigen. Pas op voor het 
pessimisme. Denk aan Martin 
Luther King. Hij had een 
droom, geen nachtmerrie. De 
kern van het christelijke geloof 
is dat de liefde overwint. En 
aan die overwinning mogen 
we meewerken met hoofd, 
hart en handen.’

Tekst: Embert Messelink
Fotografie: Rogier Bos

‘DE AARDE
IS ONZE BESTEMMING’

Econoom Lans Bovenberg
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Climate Stewards op de bres voor het klimaat

• Een CO2-compensatiefonds beheren. Met vrijwillige donaties 
worden in Ghana bomen geplant die de CO2-uitstoot op de lange 
termijn terugdringen.

• De biodiversiteit bevorderen door diverse soorten vruchtbomen 
aan te planten. Dit is een investering in de flora en fauna in het 
gebied en voorkomt monoculturen en allerlei plagen.

• Lokale economieën stimuleren door de inzet van lokale bewoners 
op de plantages. Zo leren mensen in hun eigen levensonderhoud 
voorzien.

• Leerlingen van scholen bij het werk betrekken, zodat kinderen 
al op jonge leeftijd verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur 
ontwikkelen.

• Efficiënte houtovens financieren, waardoor mensen minder 
bomen hoeven te kappen en er minder schadelijke rook vrijkomt 
tijdens het koken.

‘Elke positieve 
actie is 

waardevol en 
stimuleert ook 
weer anderen’

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen om ons aandeel in de opwarming van de 
aarde te minimaliseren. Daarom heeft A Rocha een CO2-compensatiefonds in het leven 
geroepen. Bert van der Woerd en Veraniek Veldstra – respectievelijk coördinator en 

consultant bij Climate Stewards Nederland - vertellen over hun motivatie en enthousiasme voor 
dit klimaatprogramma.

Naast zijn werk voor Capgemini is Bert van 
der Woerd sinds 2009 coördinator van Climate 
Stewards Nederland. In deze functie geeft hij 
regelmatig workshops en lezingen, coördineert 
hij het werk in Nederland en werft hij fondsen.

Bert: ‘Op dit moment zijn we vooral actief 
in Ghana, maar we hebben inmiddels ook 
contacten in Kenia en Latijns-Amerika. Overal 
waar we zijn, proberen we onze waarden 
van eerbied en zorg voor de schepping 
uit te dragen en voor te leven. Eigenlijk 
onderstreept dit werk ons christen-zijn. We 
zijn niet alleen rentmeesters over deze aarde, 
maar zijn als schepsel zelf ook onderdeel 
van het ecosysteem. Deze horizontale 
relatie met de flora en fauna geeft een extra 
verantwoordelijkheid. Het is toch vreemd als 
we als mens schadelijke apparaten produceren 
en vervolgens passief achterover leunen? 

Inspireren
Vooral de arme landen worden de dupe van 
onze verkwisting en expansiedrift. Daarom 
zetten we juist daar projecten op. Veel 
particulieren steunen ons inmiddels. Ook zijn 
we met diverse christelijke organisaties in 
gesprek over een compensatieregeling. Naast 
het aanplanten van bomen in Ghana inspireren 
we tegelijkertijd mensen hier in Nederland om 
hun leven duurzamer in te richten. Vroeger 
werd je al gauw bestempeld als milieuactivist, 
maar tegenwoordig dringt duurzaamheid op 
steeds meer fronten door. Het zijn misschien 
druppels op de gloeiende plaat, maar samen 
vormen ze een toenemende stroom. Elke 
positieve actie is waardevol en stimuleert 
anderen. Dat heeft uiteindelijk grote impact.

Veraniek Veldstra werkte na haar opleiding 
Climate Studies in Wageningen voor het 
klimaatcentrum van het Rode Kruis en 
daarna bij Tear. Sinds 2013 is ze als consultant 
betrokken bij Climate Stewards Nederland. 
Ze geeft workshops op scholen, biedt 
wetenschappelijke ondersteuning en schrijft en 
vertaalt teksten voor de Nederlandse website 
van Climate Stewards.

Veraniek: ‘Tijdens mijn studie heb ik veel 
geleerd over de oorzaken en gevolgen 
van klimaatverandering. De gemiddelde 
temperatuur op aarde gaat omhoog, de 
zeespiegel stijgt en er komt vaker extreem weer 
voor. Deze veranderingen hebben grote invloed 
op de flora en fauna en het welzijn van de 
mensen. In het Westen hebben we voldoende 
geld en middelen om ons aan te passen en 
tekorten aan te vullen. In de arme landen zijn 
de mensen directer afhankelijk van de natuur. 
Als daar een oogst mislukt, hebben ze weinig 
reserves en dreigt er direct voedseltekort. 
Daarom wilde ik na mijn studie meer 
bewustwording in Nederland creëren voor het 
belang van duurzaam leven. Als wij hier onze 

leefstijl veranderen, heeft dat een positieve 
invloed op het leven van mensen verder weg.’

Positieve gesprekken
‘Zo geef ik geregeld voorlichting op scholen. 
Dan laat ik scholieren hun ecologische 
voetafdruk berekenen door na te gaan hoeveel 
vlees ze eten, hoe vaak ze reizen en hoeveel 
energie ze verbruiken. We moedigen mensen 
aan eerst te reduceren en dan te compenseren 
via onze CO

2-compensatie-programma’s. 
Die zijn niet bedoeld voor het ‘afkopen’ van 
een schuldgevoel. Ze maken Nederlanders 
juist bewust van hun eigen milieubelasting en 
de opbrengsten komen direct ten goede aan 
de natuuropbouw en het sociale welzijn van 
mensen in arme gebieden. Maar ook in mijn 
eigen leven geniet ik steeds meer van kleine 
duurzame oplossingen. Zo heb ik laatst met 
bijenwas en jojoba-olie mijn eigen kaasdoek 
gemaakt. Die neem ik nu mee naar de kaasboer 
om de kaas in te verpakken. Bovendien levert 
het positieve gesprekken op met mensen om je 
heen.’

‘Duurzaamheid 
dringt op steeds 

meer fronten 
door’

• Check je voedselvoorraad voordat je boodschappen gaat doen.
• Maak in je eigen tuin een moestuintje met groenten en kruiden.
• Kijk eens op de bewaarwijzer van voedingscentrum.nl.
• Koop als het kan lokaal verbouwd eten.
• Bespaar veel energie met led/spaarlampen en woningisolatie.
• Kies voor groene energie en een duurzame bank.
• Neem een ecologisch voedselabonnement.
• Laat je auto staan en pak wat vaker de fiets of e-bike.
• Reis niet de wereld over voor mooie plaatjes, maar ontdek de natuur dichtbij.
• Kijk voor meer tips op onze website: www.climatestewards.nl

• het klimaat van het verleden wordt onderzocht aan de hand van 
luchtbelletjes in eeuwenoude ijslagen?

• er sprake is van gevaarlijke klimaatverandering als de gemiddelde 
temperatuurstijging boven de 2 graden komt?

• we in Nederland 500.000 plastic flesjes per dag weggooien, terwijl er 
duurzame alternatieven zijn?

• een duurzaam leven niet veel tijd of geld hoeft te kosten?
• je voor de CO₂-uitstoot van een retour Amsterdam – New York (1760 

kg CO₂, waarde € 36,67) 3 bomen op een plantage van A Rocha plant 
met gegarandeerd beheer voor 6 jaren?

• een middenklasse auto met benzinemotor per 10.000 km bijna 2200 
kg CO₂ uitstoot en dat je dat voor € 45 kunt compenseren? 

• Amarant Reizen de CO₂ uitstoot van haar reizen in 2012, 2013 en 2014 
gecompenseerd heeft via Climate Stewards?

Wat doet
Climate Stewards?

Tips voor
duurzaam leven:

Wist je dat?

DUURZAAM LEVEN IS LEUK!
Tekst: Jos Vink
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Hij kijkt me afwachtend aan met twee 
diepbruine ogen. Priemend vanuit een smal, 
haast scherp gezicht. Terwijl ik de lange 
magere gestalte voor me op het strand in me 
opneem, probeer ik me een voorstelling te 
maken van de situatie die hij zojuist schetste. 
Werkloze visser, teruglopende vangst,  
onbruikbare boot vanwege een lek, drie 
kinderen thuis en nu zelf hongerig op zoek 

naar hulp. Of ik misschien werk voor hem heb of 
op een andere manier hulp kan bieden. Het verhaal 
van Ibrahim klinkt me vertrouwd in de oren. Hij is 
de zoveelste hulpvrager die mijn pad kruist. Ik vraag 
hem te wachten en keer even later terug met een 
dubbele boterham en een fles water. 
Terwijl ik hem nakijk, realiseer ik me dat 
gebeurtenissen als deze me hier in Kenia gebracht 
hebben. Het besef een klein verschil te kunnen 
maken in het leven van mensen om je heen. Het 
ideaal om bij te dragen aan een betere wereld. 
Uitdagend onderzoek naar biodiversiteit en kansen 
voor duurzaam gebruik van onze aarde. Een droom 
van bloeiende gemeenschappen in balans met hun 
omgeving. Kortom de ‘Care for creation’ visie van 
A Rocha Kenia. 
Idealen inspireren ons tot actie die verder gaat 
dan onze gebruikelijke patronen. Ze stellen ons in 
staat om onze comfort zone te verlaten en meer 
te doen dan we voor mogelijk houden. Tegelijk 
veronderstellen menselijke idealen maakbaarheid 
en vragen ze om resultaat, impact en succes. 
Anders sterft ons ideaal of vervormt het tot 
frustratie. Terwijl ik Ibrahim nakijk, besef ik dat ik 
hier geconfronteerd word met de realiteit van het 
leven. Om daarmee om te gaan hebben we meer 
nodig dan goede bedoelingen; een levende God die 
bevrijdt en herstelt.
Ruim een jaar later spreekt een onbekende me aan 
en vraagt of ik hem nog ken. Weet je nog dat je me 
op het strand brood en water gaf? Het is Ibrahim, en 
zo te zien maakt hij het goed! Er straalt een ander 
licht uit zijn ogen. We wisselen wat woorden en 
wensen elkaar Gods zegen.

Onverwachte 
impact
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— Jaap Gijsbertsen  
Werkte de afgelopen anderhalf jaar 
voor A Rocha Kenia

In de vroege ochtend van een mooie 
voorjaarsdag in april lopen Embert 

Messelink en Marc Dijksterhuis, 
gewapend met rugzak, verrekijker en 
landkaart, over de oude liniedijk van 
landgoed Coelhorst bij Amersfoort. 
Maar het belangrijkste gereedschap dat 
ze bij zich hebben, is een stel geoefende 
oren en ogen. Daarmee speuren ze 
in de bomen en luisteren ze naar het 
gezang en geroep van broedvogels. 

Marc: ‘Daar vliegt een zwartkopje; 
die zijn nog maar net terug uit 
Afrika.’ De vogel wordt ingetekend 
op de gedetailleerde stafkaart van 
het gebied. Embert licht toe: ‘Als 
je zo’n broedvogelinventarisatie 
in het voorjaar een paar keer doet, 
krijg je een aardig beeld van de 
vogelstand in een gebied. Vervolgens 
kunnen we als A Rocha samen met 
Natuurmonumenten de natuur op dit 
landgoed gericht beheren. Zo zijn we 
hier met vrijwilligers geregeld aan 
de slag om houtwallen aan te leggen, 
boompjes te planten en lanen te 
snoeien.’

Geoefend oor
Tussen de uitleg door blijven Emberts 

oren gespitst: ‘Hoor ik daar een tjif? 
Het is lastig om te weten of het een 
nieuwe vogel is. Soms vliegen ze met 
je mee, maar meestal fluiten ze tegen 
elkaar in. Schrijf hem maar op, Marc: 
code “T”. Zo heeft elke vogel zijn eigen 
code. Koolmees is: “KM” en groenling: 
“GL”. De roep van een vogel is telkens 
weer anders. Daarmee communiceren 
ze onderling en dat vraagt om een 
geoefend oor.’

Nestkast
Aan het eind van de dijk belanden 
we op braakliggend land, waar de 
maïsstoppels nog boven de klei 
uitsteken. Met hun verrekijkers turen 
Marc en Embert naar een dikke boom. 
Embert: ‘Daar hebben we een nestkast 
opgehangen voor een steenuiltje. Bij 
de ingang van de kast liggen kleine 
veertjes, dus er zit een vogel in. Maar 
het kan ook een holenduif zijn. Die kast 
moeten we de komende tijd in de gaten 
houden.’
We lopen langs een van de boerderijen 
terug naar het beginpunt. Marc: 
‘Hier heeft ooit een steenuil op het 
erf gebroed, maar die is inmiddels 
gevlogen. Begin mei maken we een 
rondje langs de boeren om de nesten 

van boerenzwaluwen en mussen te 
tellen. Elke vogel heeft zijn eigen 
territorium. Spreeuwen zijn tolerant 
en zitten soms met vijftig paartjes in 

een boomgaard. Spotvogels zitten 
soms wel om de honderd meter in de 
houtwallen. Spechten hebben weer 
een groter territorium en er zit meestal 
maar één havik op het landgoed. Die 
hebben echt de ruimte nodig. Ik vind 
het heerlijk om zo vroeg in de ochtend 
op het landgoed te zijn. Dan hoor ik de 
natuur ontwaken en we dragen met 
ons werk ook nog eens een positief 
steentje bij aan de broedvogelstand.’

VOGELINVENTARISATIE OP 
LANDGOED COELHORST

Hoe groen was Jezus? Hield hij van dieren? 
Bij een Bijbelse onderbouwing van een 

groene levensstijl grijpen we vaak terug 
op richtlijnen uit de Tora. Maar in de Bijbel 
staat over Jezus: “Hij is de eerstgeborene 
van heel de schepping. Alles is voor hem en 
door hem geschapen” (Kolossenzen 1). Jezus’ 
verbondenheid met de aarde was en is groot.
In het nieuwe themapakket legt Reinier 
Sonneveld verrassende verbanden tussen Jezus 
en de Joodse richtlijnen voor de omgang met de 
schepping. Als jongen groeide Jezus daarmee 
op. Janneke Burger schreef een kinderverhaal 
en bijbehorende creatieve opdrachten. 
In dit themapakket is bijzondere aandacht 
voor de periode rond Kerst en Pasen. Het 
pakket bevat een preekschets met een mooie 
powerpoint-presentatie. Verder zijn er vragen 
en opdrachten die je met je bijbelstudiegroep of 
voor persoonlijke verdieping kunt gebruiken.

Het themapakket is te downloaden op 
www.arocha.nl (onder ‘Materialen’).

THEMAPAKKET 
‘JEZUS EN DE 
AARDE’

foto: Embert Messelinkfoto: Ron Knightfoto: Rob Zweers

Tjiftjaf Zwartkopje Spotvogel

Tekst: Jos Vink
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Reinier van den Berg weerman/meteoroloog 
Wouter van Dieren Club van Rome | Leonard 
Geluk Voorzitter CvB Haagse Hogeschool 
Bob Goudswaard econoom | Jan Huygen 
plattelandsondernemer/filosoof | Edward de 
Kam directeur Youth for Christ Europa, Midden-
Oosten en Noord-Afrika | Anastasia Kellermann 
duurzaamheidsadviseur | Stefan Paas hoogleraar 
missiologie | Wim Rietkerk l’Abri Nederland | 
Edith Schouten auteur/natuurliefhebber | Dick 
Stellingwerf oud-burgemeester Lemsterland 
| Jeroen Sytsma gereformeerd predikant 
Middelburg | Arie van der Veer vogelliefhebber / 
programmamaker Evangelische Omroep | Martine 
Vonk duurzaamheidsadviseur

A Rocha is een christelijke 
natuurbeschermingsorganisatie. De naam A Rocha, 
‘de rots’, verwijst naar de locatie van het eerste 
natuurbeschermingscentrum in Portugal. De vijf 
uitgangspunten van A Rocha zijn:

CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen, 
is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de 
zorg over zijn schepping aan mensen heeft 
toevertrouwd.
CONSERVATION: We combineren 
natuurbescherming met natuuronderzoek en 
natuureducatie. 
COMMUNITY: We bouwen aan goede relaties met 
elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.
CROSS-CULTURAL: We maken gebruik van de 
inzichten en vaardigheden van verschillende 
culturen. 
COÖPERATION: We werken samen met veel 
anderen die zich inzetten voor een duurzame 
wereld.

Onze waarden

Comité van Aanbeveling

Zwolle meets Deventer
Op 7 februari ontmoetten A Rocha Zwolle en A Rocha Deventer elkaar 
voor een mooie natuurwerkdag in een nieuw gebied: de Duursche 
Waarden bij Olst. Door boompjes weg te zagen krijgt jonge aanplant weer 
een kans en wordt het gebied geschikter voor vogels, vlinders, insecten 
en amfibieën.

Bosbeheer Landgoed Prattenburg
A Rocha Heuvelrug in Veenendaal werkte onder andere op 7 maart aan 
bosbeheer op Landgoed Prattenburg. Doel is het bos gevarieerder te 
maken en zo te investeren in lokale biodiversiteit.

Verwonderwandeling Windesheim
Zwollenaren konden op 4 april op pad met A Rocha Zwolle op Landgoed 
Windesheim. Deze verwonderwandeling op stille zaterdag werd 
afgesloten met een viering in het nabijgelegen kerkje.

Buurt schoonmaken in Enschede
A Rocha deed op 18 april mee aan een schoonmaakactie in de wijk 
Bruggert in het kader van het project ‘Jij maakt de buurt’. A Rocha 
werkte samen met bewoners en andere vrijwilligers, met na afloop een 
gezamenlijke maaltijd.

Doe mee, verlos de zee
 Op NL-Doet raapte A Rocha Zeeland plastic op een strandje langs 
de Westerschelde. Ook werden schelpenlagen gecreëerd waarin de 
bontbekplevier kan broeden en werden er ter bescherming van deze 
vogel informatieborden langs het fietspad geplaatst.

A ROCHA LOKAAL

Ook actief worden met een van de lokale groepen 
van A Rocha? Mail naar nederland@arocha.org voor 
meer informatie.


