Grutto experience
21 april 2013
Rotary Leeuwarden-Zuid steunt Kening fan ‘e Greide
Op zondagochtend 21 april hebben we een uniek programma voor u. We gaan
’s ochtends vroeg het veld in op zoek naar de grutto en vervolgens is er een
bijzonder programma in het Natuurmuseum Leeuwarden. Ook u kunt het Kening
fan e’ Greiden project ondersteunen door u aan te melden voor dit bijzondere
programma. Doe het snel want vol = vol.

Programma 21 april 2013
Early birds:
07.00 uur	Verzamelen op locatie - rondleiding op zoek naar
de Grutto, locaties zijn:
1. Jorwert
2. Ryptsjerksterpolder
3. Akkrum
08.30 uur
Vertrek naar Natuurmuseum Fryslân
08.45 uur
Inloop ontbijtbuffet Natuurmuseum Fryslân
09.15 uur
Start performance Kening fan ‘e Greide
Sytze Pruiksma (componist en muzikant)
Theunis Piersma (hoogleraar trekvogelecologie
		RUG)
* U kunt ook om 8.45 uur aansluiten bij het programma.
* Ruim van te voren krijgt u de exacte locatie te horen.

Opbrengst Rotary Leeuwarden-Zuid voor
unieke expositie in Natuurmuseum Fryslân
Kening fan ‘e Greide is een initiatief van mensen uit alle hoeken
van de samenleving. Van boeren en wetenschappers, tot burgers,
natuurliefhebbers, muzikanten en bestuurders. Ze zetten zich samen
in voor het behoud van ons weidevogelland. Dit cultuurlandschap
met de grutto als icoon staat zwaar onder druk. Daarom stellen we
u en onszelf de dringende vraag: wat is dit weidevogellandschap ons
waard? En: wat hebben we er als samenleving en individu voor over?
Kening fan ‘e Greide kiest voor een aanpak van onderaf. Met als
uitgangspunt dat er alleen resultaat wordt geboekt als iedereen zich
bewust is van het unieke karakter van het weidelandschap. En dat er
alleen een oplossing mogelijk is als er in het weidevogellandschap zowel
duurzaam als rendabel geboerd kan worden. Enkel draagvlak is niet
genoeg; we moeten anders gaan denken én handelen!

Concrete besteding
Met de steun en middelen die Rotary Leeuwarden-Zuid inzamelt voor
Kening fan ‘e Greide wordt een concreet projectonderdeel gefinancierd:
de KfeG-expositie in het Atrium van Natuurmuseum Fryslân.
Deze expositie wordt de hoofdtentoonstelling van 2014 en zal te zien
zijn van februari t/m september, de periode waarin de grutto in ons land
is. Hoofdonderwerp is de natuurlijke leefomgeving van de grutto: het
Friese greidelân. Voor Natuurmuseum Fryslân wordt het de grootste
tentoonstelling uit zijn 90-jarige geschiedenis.
Dat ‘grootste’ moet echt letterlijk opgevat worden: de biotoop van de
grutto - het weidelandschap - gaat giga uitvergroot worden: grassprieten
van twee meter hoog, eieren waar je in kunt lopen, wormen met een
doorsnede van een rioolbuis, een paardenbloem met de afmetingen van
een lantaarnpaal. Rotary Leeuwarden-Zuid sponsort de reuze Grutto die
centraal staat in de expositie.
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