In Lauwersoog ligt watersportcentrum 'de Lauwer' dat verblijfsakkommodatie, materiaal
en instruktie biedt aan groepen en individuen. Naast zwemmen, zeilen, surfen, roeien en kanoën wordt aan milieu-edukatie gedaan. De unieke situering biedt veel mogelijkheden op het
gebied van natuur, milieu en landschap.

VANUIT WATERSPORTCENTRUM
DE LAUWER DE OMGEVING VERKENNEN
Petra Sevinga
JLjen greep uit de mogelijkheden in de direkte omgeving van 'de
Lauwer': wadlopen, een dag naar Schiermonnikoog, een terpenfietstocht, vogelobservatie, een bezoek aan de zeehondencrèche in Pieterburen, aan het landbouwmuseum bij Leens en aan Expozee.
Buiten de zomervakantie waarin vooral zeilkursussen ed. worden gevolgd, bezoeken
veel scholen het centrum die daar een werkweek of introduktieweek organiseren. De
groepen stellen zelf een programma samen
waarbij ze geholpen kunnen worden door
Frans Pot die samen met zijn vrouw 'de
Lauwer' runt sinds 1983. Frans Pot: 'Ongeveer 20 % van de groepen houdt zich veel
bezig met aktiviteiten in de milieuedukatieve s/eer, een aantal groepen doet dat zelfs
uitsluitend. De overige 80 % doet altijd wel
iets edukatiefs in de omgeving. Wadlopen,
dus zwerftochten aan de kust en een bezoek
aan Expozee zijn altijd onderdelen van een
programma.' Expozee is het bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat waar mbv. exposities en films uitgebreide informatie wordt
gegeven over de zee, het wad, de terpen, de
molens en het Lauwersmeergebied zelf.
Naar elke school die een aantal dagen gebruik wil maken van het watersportcentrum
stuurt Frans Pot informatie over het rondom
gelegen unieke natuurgebied en hij geeft de
mogelijkheden aan voor allerlei uitstapjes in
de omgeving. 'Het hangt van de scholen af of
ze er iets mee wijlen doen. Sommige scholen
bereiden op school een piojekt voor dat ze
dan hier uitwerken. Soms zijn aardrijkskunde- en biologiedocenten nauw betrokken bij' het programma. Sinds het waddengebied een paar jaar geleden eindexamenonderwerp is geworden is het hier een
stuk drukker geworden/ Met vragen kunnen
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ze altijd bij mij terecht en als er iets geregeld
moet worden kan ik daar meestal wel voor
zorgen. Ik heb oa. kontakten met de bezoekerscentra op Schiermonnikoog, in Pieterburen en Expozee. Ik kan ze aan wandel- en
fietsroutes helpen en als ze een lezing oid.
willen dan zorg ik wel voor een enthousiasteling die graag iets wil vertellen voor een
flesje Beerenburg. Er komen ook weieens
mensen van de Vereniging tot Behoud van
de Waddenzee. Als de groepen begeleiding
willen hebben bij een wandel- of speurtocht
door het Lauwersmeergebied kan ik daar
ook voor zorgen.'
Sinds kort biedt Frans Pot de mogelijkheid
om een dag te varen met een traditioneel
zeilschip. Deze botter valt bij Engelsmanplaat droog of gaat voor anker, zodat de
groep daar een kijkje kan nemen en een bezoek kan brengen aan de vogelwacht.

Diskussie-avonden
Toen 'de Lauwer' in 1983 geopend werd hadden Frans Pot en zijn vrouw al vijf jaar een
groepsverblijfscentrum gehad in Zoutkamp.
Frans kwam uit het bedrijfsleven en begon
uit puur enthousiasme van alles te organiseren. Door de jaren heen is hij alles wat
professioneler en zakelijker aan gaan pakken en laat hij het initiatief en het achter de
zaken aanhollen over aan de groepsleiders.
Hij vindt het heel wezenlijk dat scholen tijdens een werkweek, in zo'n gebied dat zich
er uitstekend voor leent, iets doen aan natuur-/milieu-edukatie. 'Een paar jaar geleden organiseerde ik diskussie-avonden
waar de mentaliteit tov. natuur en milieu
aan de orde kwam. Ik wees op de bestaande
rotzooi en gaf mijn mening dat mensen daar
blijkbaar alleen maar iets tegen doen als dat
wettelijk opgelegd wordt. Om een diskussie
uit te lokken stelde ik dan de vraag: Voel je
je aangesproken? Groepen vonden zo'n
avond best leuk maar wisten geen raad met
die schuldvraag. Steeds werd er gewezen
naar de ander, bv. fabrieken. Aan de hand
van praktische voorbeelden in het centrum
probeerde ik dan duidelijk te maken dat je
bij jezelf kunt beginnen, het lunchpakket in
papieren ipv. in plastic zakjes. Dit soort dingen organiseer ik niet meer, behalve als de
scholen er zelf mee aankomen. In de loop
der jaren zijn de leerlingen, en daarmee ook
de docenten, steeds minder gemotiveerd geworden om de omgeving gericht te verkennen. HAVO- en VWO-groepen willen veel
vrijheid ipv. een strak programma en uit
zichzelf gaan ze toch niet zo snel op pad.
MAVO-leerlingen willen wel een strak programma maar zij zijn over het algemeen

minder geïnteresseerd in een milieu-edukatief gericht programma.'

Van de Veluwe naar Lauwersoog
De meeste groepen die naar 'de Lauwer'
gaan, komen uit het westen en zuiden en in
mindere mate uit het midden van het land.
Hier komen ook de scholen vandaan die veel
op het gebied van natuur, milieu en landschap doen. De weinige groepen uit het
noorden maken vooral gebruik van de watersportfaciliteiten. 'Het enige dat we hier
niet hebben is.écht bos, maar er zijn wel veel
nieuw aangelegde bossen met allerlei boomsoorten. Verder vinden sommige groepen het
jammer dat er geen stadjes vlak in de buurt
zijn. Helaas is het Lauwersmeergebied nog
erg onbekend en schrikt de ruwheid ervan
en de harde wind veel mensen af. Toch bestaat er inmiddels een goede akkommodatie
op allerlei gebied. Ik moet vrij veel moeite
doen om de groepen hier te krijgen maar als
ze er dan eenmaal zijn zijn ze enthousiast en
sommige blijven regelmatig terugkomen.'
Het chr. streeklyceum uit Ede organiseert al
sinds de opening van 'de Lauwer' elk jaar
een schoolkamp in Lauwersoog. De eerste jaren in het kader van een aardrijkskundeprojekt. Later werden er ook kennismakings-

kampen gehouden. De programmaonderdelen van het streeklyceum zijn steeds erg
op de omgeving van 'de Lauwer' gericht.
Dhr. Jochemsen, aardrij kskundedocent en
koördinator van de kampen: 'Wij komen van
de Veluwe, de meeste leerlingen zien op zo'n
werkweek voor het eerst de Waddenzee.'
Destijds hebben we overwogen om de week
op Schiermonnikoog te houden maar we
hebben gekozen voor 'de Lauwer' omdat het
een mooi centrum is en omdat de omgeving
zoveel mogelijkheden voor interessante uitstapjes biedt. We hebben fietstochten georganiseerd door Friesland en Groningen,
langs terpen, bezinkvelden, monumentale
kerkjes, musea en slaperdijken (oude dijkgedeelten). We hebben wadgelopen en wandelroutes door het Lauwersmeergebied gelopen. Het is handig dat er veel op loopafstand is, even met de benenwagen naar de
veerboot en je zit zo op Schiermonnikoog.
Jochemsen vindt het een voordeel dat de omgeving zo rustig is en er geen steden in de
buurt zijn. ']e blijft in groepsverband bezig,
de sfeer is plezierig en de staf hoeft niet
steeds politie-agentje te spelen.'
•
Groeps- en verblijfsakkommodatie te Lauwersoog,
Watersportcentrum "de Lauwer", Noordergat 8, Lauwersoog, tel. 05193-9000.
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