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DE ACHTERTUIN VAN

SCHOOL ONTLEDEN

Wat leeft er allemaal in en om de Potmar-
ge? Dit gebied rondom Van Hall Laren-
stein in Leeuwarden staat centraal in de
zogenaamde BioBlitz die zeven studenten
Diermanagement organiseren.

Noor Vloeimans

K ikkers, padden, eencelli-
gen in het water en zelfs
ijsvogels. Het is een

greep uit de flora en fauna van de
Potmarge, het watergebied ten
zuidoosten van Leeuwarden. Maar
wat leeft er nog meer? En hoe is
het gesteld met het leven in en om
het water? Dat gaan Remco Ploeg,
Rens Hensgens, Laura Lemey,
Danny Bregman, David Brouwer,
Rick van den Acker en IreneRick van den Acker en Irene
Groenendaal uitzoeken.
Samen met buurtbe-
woners willen ze een
dag lang in kaart
brengen wat er zoal
in en om het water te
vinden is.

De studenten zijn
van de werkgroep Stu-
dents for Wildlife, die zich
bezighoudt met de dierenpopula-
tie. Ze organiseren een zogenaam-
de BioBlitz: een soort vogeltelling
maar dan veelomvattender. ,,Ei-
genlijk is het een kijkje in de ach-
tertuin van onze school’’ , zegt
Irene Groenendaal. ,,We nemen
alles wat leeft mee. Je kan naar de
dierentuin gaan, maar ook in je
eigen omgeving kijken wat je daar
tegenkomt. ’’

Het groepje hbo-studenten gaat
niet alleen zelf onderzoek doen,
maar nodigt daarbij buurtbewo-
ners en experts uit. ,,Daar zijn we
nog mee bezig’’, zegt Irene. ,,Het
liefst willen we natuurlijk dat
Freek Vonk ons gaat helpen.’’

De kans dat de beroemde rep-
tielenliefhebber en bioloog zijn
gezicht laat zien is klein. ,,Maar
dat geeft niet. Zolang er maar veel

mensen op af komen, is hetmensen op af komen, is het
goed.’’ De studenten zijn

in gesprek met weten-
schappers van onder-
zoeksinstituur Natu-
ralis in Leiden.

Ook kinderen zijn
welkom. ,,Op het

plein zetten we die dag
microscopen neer, zodat

alle kevers en spinnen goed
bekeken kunnen worden. Kinde-
ren vinden dat soort dingen heel
leuk. Die tillen in de tuin ook nog
weleens spontaan een tegel op en
zijn vaak erg geïnteresseerd in de
natuur.’’

De BioBlitz-onderzoeksdag op
30 mei moet laagdrempelig zijn:
acht uur helpen zoeken is niet
nodig. ’s Avonds worden de vleer-
muizen en nachtvlinders bekeken.

Irene mensen
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