Peuren in de Poel
Ester en Séla, twee vriendinnen van 8 jaar, buigen zich nieuwsgierig over de plastic bak vol vijverwater en groene drab. ‘Het is een waterspin’, zegt Séla turend door haar vergrootglas. ‘Nee’, zegt Ester beslist,
‘het is een torretje’. De zoekkaart ‘Waterdieren’ wordt erbij gepakt, poten
worden geteld, kleuren vergeleken. Het blijkt een ruggezwemmer te zijn.
Daar moeten de meiden om lachen. Het beestje wordt voorzichtig in het
bewaarbakje gedaan, waar al een kikkervisje-met-pootjes, vier geelgerande watertorren en enkele poelslakken rondzwemmen. Opnieuw gaan de
schepnetten het water in. Séla en Ester zijn aan het ‘Peuren in de Poel’,
een nieuwe kinderactiviteit van Bezoekerscentrum De Watermolen in
Arnhem.
Voordat de meiden met hun
schepnet op pad gingen, hebben ze
eerst het panorama ‘WondereWaterWereld’ bezocht. Een enorm
cirkelvormig schilderij van maar
liefst vijf meter doorsnee, dat staat
opgesteld in het achterste deel van
het bezoekerscentrum. Op het doek
is de wereld in en boven het zoete
water van Nederland te zien.
Diverse vissen, kikkers, waterplanten, een oude step, de bloemen
langs de oever en de koeien in de
wei, zijn op zeer realistische wijze
weergegeven. En nu zijn Séla en
Ester met behulp van de ‘Waterkist’
op zoek naar echte waterdieren in
de vijver achter het bezoekerscentrum. De Waterkist bestaat uit een
schepnet, twee vergrootglazen,
plastic bakken en de zoekkaart
‘Waterdieren’ en is tegen een borgsom van 10 euro te leen bij de infobalie van Bezoekerscentrum De
Watermolen.
De meisjes vallen van de ene verbazing in de andere. Bij iedere haal
van hun schepnet komen er nieuwe beestjes boven water. In de poel wemelt
het van de watertorren, zoetwaterpissebedden, kikker- en paddevisjes, schrijvertjes, slakken, waterspinnen, eenoogkreeftjes en watervlooien. Na bijna
anderhalf uur peuren houden ze het voor gezien. Het laatste half uur hebben
ze alleen maar meer van hetzelfde naar boven gehaald. De lol is er een beetje
af en ze hebben dorst. De vangst van die middag wordt nog één keer aandachtig bekeken en daarna voorzichtig teruggegoten in de vijver. Op weg naar
het bezoekerscentrum zit Séla met haar schepnet nog even achter een vlinder
aan, maar die laat zich niet vangen.

