
Pluk! redt de natuur 

 
Persbericht 
 
'Zeg, heb je gezien dat er van alles gaat gebeuren in het park?' 
'In het park? Ik heb niks gezien,’ zei Pluk. ‘Wat gaat er dan gebeuren?' 
'De Torteltuin wordt opgeruimd,' zei mevrouw Helderder opgewekt.  
'Opgeruimd?' 
'Ja, alle bomen worden omgehakt. En alle struiken en alle onkruid en alle planten worden weggehaald. 
En er komen tegels te liggen. Het wordt een Tegelpleintje. Met een keurig bloemperk in het midden.' 
Pluk schrok. De Torteltuin zou verdwijnen... Met al die prachtige bomen. 
Uit: Annie M.G. Schmidt, Pluk van de Petteflet, Querido, 2006, p. 80. 
  
Op 7 juli opent Kasteel Groeneveld de nieuwe familietentoonstelling Pluk! redt de natuur! In deze 
tentoonstelling speelt Pluk van de Petteflet, de onvergetelijke hoofdpersoon uit het beroemde boek van Annie 
M.G. Schmidt en Fiep Westendorp, de hoofdrol.  

Samen met Pluk en zijn vriendjes ga je als bezoeker de Torteltuin redden en maak je een reddingsplan voor 
de bijna uitgestorven vogel Krullevaar. Net als Pluk word je een natuur- en milieubeschermer.  
Het zijn twee spannende missies, voor verschillende leeftijden, met opdrachten en interactieve spelletjes. 
Leuk voor het hele gezin. Het publiek strijdt samen met Pluk voor meer groen in de stad.  

De tentoonstelling Pluk! redt de natuur! is gebaseerd op het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied 
Recht op groen. De tentoonstelling gaat in op het belang van groen in en om de stad. Steden worden 
volgebouwd zonder voldoende ruimte te reserveren voor groen. Terwijl groen juist belangrijk is voor de 
leefbaarheid, de gezondheid, de economie en de natuur. Als wij allemaal een beetje als Pluk worden en 
strijden voor ons recht op groen, dan wordt onze omgeving een stuk groener. 

Werkelijk heel bijzonder zijn de vele originele illustraties van Fiep Westendorp, die op deze tentoonstelling te 
zien zijn.  

Pluk! redt de natuur! is vanaf  8 juli voor het publiek toegankelijk tot juli 2008. Professor Peter van Wijmen, 
voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied, zal de tentoonstelling openen. Hij wordt daarin bijgestaan 
door Aagje, het vriendinnetje van Pluk, gespeeld door Floor van Randwijk.  

Educatie 
Bij de tentoonstelling is een lesprogramma voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs ontwikkeld.  
Groep 1 t/m 4 gaat de Krullevaar redden. Bij hun reddingsactie ervaren de kinderen het belang van de natuur. 
Groep 5 t/m 8 voert actie om de Torteltuin te redden. Leefbaarheid en gezondheid staan daarbij centraal. In 
het voorbereidende educatieve programma leren de kinderen aan de hand van pictionairy planstudies lezen.  

 

http://www.rlg.nl/adviezen/056/056_1/056a.html

