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Op een warme zaterdagmiddag verzamelt een groep jonge-
ren zich bij vissteiger ‘De Koemaste’ in Hellendoorn. Zij dui-
ken niet, zoals veel andere jongeren, de Regge in, maar ver-
diepen zich in oever- en bermplanten en of die wel of niet 
eetbaar zijn.

HELLENDOORN - Gerard ten 
Have kent vrijwel alle planten 
en heeft samen met Marian 
Torenbeek (als aspirant bege-
leiders) in het thema ‘Eten uit 
de natuur’ een middagvullend 
programma voorbereid. Als 
alle namen zijn uitgewisseld 

gaan ze met zeven jongeren en 
begeleidster Shanna op pad. 
Eerst maar even dicht bij de 
Regge snuffelen. Gerard wijst 
diverse planten aan en vertelt 
waar ze deze planten aan kun-
nen herkennen, of ze eetbaar 
zijn en welke geur of smaak 

overheerst. Alle deelnemers 
luisteren aandachtig, voelen, 
proeven en dollen met elkaar.

Gezellige groep
“Dit maakt de Junior Rangers 
zo leuk,” vertelt Shanna. “Al-
lemaal verschillende jongeren 
die graag buiten zijn, wat over 
de natuur leren en er met el-
kaar een gezellige groep van 
maken.” Gerard is klaar met 
zijn verhaal en heeft alle plan-
ten aangewezen die hij wilde 
laten zien. Marian geeft ieder-
een een papier met bloemen 
erop die ze kunnen zoeken en 
later gebruiken bij het maken 
van kruidenboter. Terwijl we 
verder lopen langs het fiets-
pad en de jongeren overal de 
gezochte planten vandaan to-
veren, deelt Gerard nog meer 
kennis en vraagt de deelne-
mers regelmatig of ze de plan-
ten herkennen die hij laat zien. 
De boterbloem kent praktisch 
iedereen, maar de meesten 
kennen niet het duistere ge-
heim van deze plant. “Deze 
eet je maar één keer,” vertelt 
Gerard met een grote lach op 
zijn gezicht. De jongeren kijken 
hem wat wantrouwend aan. Is 
dat dan omdat de plant heel 
vies is? Of is er iets anders mee 
aan de hand? Het bloemetje 
ziet er tamelijk onschuldig uit. 

“Deze plant is heel giftig,” legt 
Gerard uit. Verbaasde kreten 
komen los en druk pratend 
vervolgt ieder zijn weg. Het 
korenveld naast het fietspad 

brengt weer een heel nieuwe 
stroom informatie teweeg. We 
leren van alles over granen, 
grassen en aardappels en over 
ganzen en plassen water aan 
de andere kant van het fiets-
pad. En ondertussen blijven de 
jongeren maar zoeken naar de 
planten die ze nodig hebben 
voor hun kruidenboter. Ze ver-
gelijken met de afbeelding op 

papier en met elkaar.
Rosalie is een van de twee 
meiden in het gezelschap en 
vertelt dat zij er al vanaf het 
begin bij zit. “Ik was niet eens 
echt in de natuur geïnteres-
seerd, maar ik vond het wel 
heerlijk om buiten bezig te 
zijn. Het leek mij wel leuk, dus 
deed ik die eerste keer mee en 
ik ben er nooit meer mee ge-
stopt. Het is leerzaam, maar 
vooral ook heel gezellig. We 
gaan één keer per maand met 
de groep op stap en elke keer 
leer en doe je nieuwe dingen. 
In de tijd dat ik er nu bij zit, 
hebben we nog niet vaak het-
zelfde gedaan.
Als Marian op de picknickplek 
een kleed uitspreidt en bo-
ter uitdeelt valt er ineens een 
tevreden stilte over de groep. 

Even is iedereen alleen maar 
bezig met snijden, knippen en 
mengen. Proeven. Gerard gaat 
langs met stokbrood en dan is 
het alleen maar genieten...

Junior Rangers is een program-
ma vanuit Nationaal Park Sal-
landse Heuvelrug & Twents 
Reggedal. Alle jongeren van 12 
tot en met 18 jaar kunnen mee-
doen. Na aanmelding word je 
aspirant ranger en na het ge-
ven van een presentatie over 
een natuurthema ben je vol-
waardig Junior Ranger. Je krijgt 
dan een polo, zodat je herken-
baar bent. Er zijn verschillende 
Junior Ranger groepen in Euro-
pa, iedere groep is ‘specialist’ in 
zijn eigen natuurgebied. Meer 
info vind je op www.salland-
seheuvelrug.nl

‘Die plant eet je 
echt maar één keer’
Junior Rangers op pad langs Regge

Iedereen luistert en kijkt aandachtig naar Gerard die zijn kennis over oeverplanten deelt. Zijn gezonde dosis 
humor daarbij konden de jongeren zeer waarderen. Foto: A. van Ipenburg

‘IF YOU CAN’T BEAT 
IT, EAT IT’ – ZIJN ZE 
HET EENS OVER 
WOEKERPLANTEN

Tijd om iets lekkers te maken. Naast de kruidenboter was er sprake van 
brandnetelsoep en jam. Foto: A. van Ipenburg


