
Van gulle gift… naar aanzet tot natuureducatie 
 
 
Op 9 juni 1998 zette Gedeputeerde drs. L. Verheijen de ‘eerste bak’ in de grond, waarmee formeel een begin 
werd gemaakt met het ontwikkelingsproject De Kuilen. Voor Millse begrippen een grootschalig project, dat 
een looptijd heeft van 10 jaar. In die 10 jaar zal de omgeving van de Kuilen danig veranderen: de 
betoncentrale de Groot zal verdwijnen, het recreatief gedeelte van de Kuilen zal opgewaardeerd worden, 
waardoor het geheel beter beheersbaar wordt en de hoofddoelstelling zal gerealiseerd worden n.l. de 
natuurontwikkeling van de Kuilen zal een stevige impuls krijgen. 
Al die doelstellingen kosten veel geld. Het idee ‘werk met werk’ maken zorgt ervoor, dat alle financiële 
middelen gegenereerd kunnen worden uit het  zandwinproject, dat in handen is van de v.o.f. Zandexploitatie 
Mill. 
 
Tijdens de formele start op 9 juni 1998 schonken de zandexploitanten Van Hees B.V., KWS en Van den 
Brand van Oort een bedrag van ƒ 5.000,-- te besteden aan een of andere natuurdoelstelling. 
Gedeputeerde Verheijen, die de cheque symbolisch in ontvangst mocht nemen, gaf op zijn beurt het bedrag 
door aan ondergetekende met het verzoek er een goede bestemming voor te vinden. 
Tijdens enkele vergaderingen van de klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied hebben de daarin 
vertegenwoordigde partijen, de Milieu- en natuurvereniging Milljeu, de NCB afdeling Mill en de gemeente Mill 
c.a. gezamenlijk besloten de ƒ 5.000,-- beschikbaar te stellen voor lesprojecten op de Millse basisscholen. 
Een vijftal leden van Milljeu waren reeds, in samenwerking met I.V.N.-afdelingen in de regio, in opleiding tot 
schoolgidsen, met als doelstelling op vrijwillige basis elk jaar enkele natuurprojecten te ‘draaien’ op de 
basisscholen. 
Voor de ontwikkeling van lesprojecten is veel materiaal nodig, waarmee in de klassen gewerkt kan worden. 
Dankzij de gift van ƒ 5.000,--  is het mogelijk geworden een z.g. leskist te ontwikkelen, waarin veel 
ondersteuningsmateriaal aanwezig is dat tijdens de lesprojecten kan worden gebruikt. De opgeleide 
schoolgidsen hebben inmiddels al twintig lesprojecten opgezet en uitbreiding staat nog op stapel. 
De leskist is gratis beschikbaar voor alle basisscholen binnen de gemeente Mill. Het is een welkome 
aanvulling op het reeds aanwezige lesmateriaal. 
Daarnaast zou er een stimulans van kunnen uitgaan dat er per school een aantal hulpouders beschikbaar 
komen, die de leerkrachten kunnen gaan ondersteunen bij de lesprojecten. 
 
Als ik de resultaten overzie van de reeds tot stand gekomen lesbrieven dan ben ik er van overtuigd, dat de 
gulle gave van de zandexploitanten van de Kuilen op een formidabele wijze wordt ingezet. 
De lesbrieven en de leskist kunnen een grote bijdrage leveren aan natuur- en milieueducatie op onze 
basisscholen. De schooljeugd kan nog beter dan tot nog toe het belang van  natuur- en milieubehoud worden 
bijgebracht en bewust gemaakt worden hoe belangrijk het is te streven naar een duurzame samenleving. 
Wellicht dat dit project mede de aanzet kan geven om op (als het kan korte) termijn in onze gemeente te 
komen tot een zelfstandige I.V.N.-afdeling. 
Een groene gemeente als Mill biedt uitstekende kansen voor zo’n ontwikkeling en aan inzet van vrijwilligers 
daarvoor twijfel ik geen moment. 
 
De schoolgidsen onder bezielende leiding van Maria Kessels hebben in het afgelopen jaar ontzettend hard 
gewerkt om dit resultaat tot stand te brengen. Ik heb grote waardering voor hun inzet en vasthoudendheid en 
hoop dat hun voorbeeld vele anderen zal inspireren hun voetsporen te volgen. 
 
Ik wens de leerkrachten van onze basisscholen succes toe bij het werken met het aangereikte materiaal. 
Mede van hun enthousiasme zal het afhangen in welke mate de schooljeugd kan ‘profiteren’ van datgene 
wat nu beschikbaar is. 
 
Tot slot dank aan de gulle gevers. Zandexploitatie Mill v.o.f. zal merken dat het geld op educatief 
verantwoorde wijze is besteed. 
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