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Door Henk Jongsma

Wildernis
Opdracht 1
a/b

-

Opdracht 2 Groepsopdracht
Opdracht 3
a
b
c
d
e
f
g
h

Staatsbosbeheer zal beginnen met het afschieten van 1.800 edelherten in de
Oostvaardersplassen.
Drenthen heeft een boek over dit onderwerp geschreven en doceert aan de
universiteit van Nijmegen.
in een natuurgebied bij Nijmegen, de Gelderse Poort
Hier is een natuurgebied ontstaan waarbij rekening is gehouden met de
geschiedenis van het gebied.
1) de Gelders Poort
2) de Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen is helemaal nieuw ontstaan, de Gelderse Poort was
cultuurgebied dat natuurgebied is geworden.
In de Gelderse Poort is de geschiedenis van het gebied zichtbaar gebleven, in de
Oostvaardersplassen heeft men de hele ontwikkeling aan de natuur overgelaten.
onder andere door de klimaatveranderingen

Opdracht 4 t/m 7
Opdracht 8
Opmerking: Dit is een voorbeelduitwerking. Als je niet zeker weet of jouw uitwerking
ook goed is, raadpleeg je je docent.

Uitgangspunt?
Wat willen ze?
Waarom?
Hoe?
Wat te doen bij
problemen?

Visie 1
De natuur moet zonder meer haar
gang gaan.
wildernis
Wij zijn niet belangrijker dan de
natuur.
Natuurlijke processen moeten hun
gang gaan.
niets
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Visie 2
De natuur moet onder het beheer van de
mens staan.
op de natuur passen
Is nodig; zonder ons loopt het uit de
hand.
beheer, de natuur een handje helpen
ingrijpen
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Opdracht 9
Personen
Seger Emmanuel baron van
Voorst tot Voorst
Annie Schreijer-Pierik
woordvoerders van
Staatsbosbeheer /
Natuurmonumenten
Maurice La Haye

Stroming
visie 2

Reden
Hij wil de wolf kunnen afschieten.

visie 2
visie 1/2

Zij wil de wolf afschieten.
De wolf moet komen, maar de kuddes moeten
worden afgeschermd.

visie 1

Hij wil de wolf zijn gang laten gaan.

Opdracht 10
a
b

bij visie 1
Een paar voorbeelden:
1) Hij noemt de bergschapen ‘Corsicaans’ (die horen hier dus niet) en de wolf
‘inheems’: die hoort hier dus wel (alinea 1).
2) Hij laat de directeur zeggen dat ook geld (toerisme) een rol speelt en citeert
dan: ‘Ik heb niks aan die wolf.’ (alinea 7)

Opdracht 11 en 12

-
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