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Wanneer heb jij voor het laatst in een weiland gestaan?

In het staartje van de zomer verleidt Hunnie ons om nog een keer naar buiten te gaan voor een etmaal gras, 
klei en water in veenweidegebied De Bovenlanden in het Groene Hart. Daar vindt op 21 en 22 september 2013 
Hunnie Overleven plaats, het hoogtepunt van een jaar Hunnie. Boeren, burgers en buitenlui zijn welkom om 
het gebied te verkennen aan de hand van gegidste avonturen. Het zwaartepunt van 24 uur polderen is het 
Schuursymposium Polder Zoekt Liefhebber, over de rol van de mens in een veranderend natuurlandschap. 

Hunnie onderzoekt
Ontwerpers Sophie Krier en Henriëtte Waal onderzoeken met het project Hunnie nieuwe vormen van natuur-
recreatie en -beheer in De Bovenlanden. Het gebied, een belangrijke verbinding tussen de Nieuwkoopse en de 
Vinkeveense Plassen, is in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur aangewezen als natuurontwikkelings-
gebied. Vooruitlopend op het inrichtingsplan van de gebiedscommissie trekt Hunnie samen met bewoners, lokale 
verenigingen en nieuwe gebruikers gedurende een jaar het gebied in. Buiten de gebaande paden wordt gezocht 
naar de rol van de mens in dit oer Hollandse cultuurlandschap in transitie.

Op basis van lokale en uitheemse expertise en daadkracht geeft Hunnie vorm aan een reeks seizoensgebonden 
Avonturen: karakteristieke wandelingen, veldlezingen en andere activiteiten die in relatie staan tot het landschap. 
De inzet van het avonturenprogramma is de Veldwerkplek die tijdens Hunnie Overleven officieel wordt geopend. 
Een speciaal ontworpen buitenuitrusting en gebiedseigen producten zoals het Klei Putten Servies worden in de 
digitale showroom op www.hunnie.nu gepresenteerd.

Hunnie Overleven 21 - 22 september
Hunnie nodigt iedereen uit om zich op 21 en 22 september 24 uur onder te dompelen in het gebied en deel te 
nemen aan gegidste avonturen als Gras Kijken, Vlieg Vissen, Vogelen, Technisch Peddelen, Overleven, Jagen en 
Klei Putten. 

Op zaterdagavond verkent het Schuursymposium Polder Zoekt Liefhebber onze rol in het landschap. Hoe kan de 
computergeneratie zich opnieuw verbinden met de natuur? Hoe boren we ons verlangen voor de natuur weer 
aan? De verbeelding van de natuur wordt vanuit het oogpunt van de kunst èn de natuur aangevlogen. Met  
bijdragen van o.a. Dr Erik de Jong (Artis Professor), Andrea van Pol (voorheen Vroege Vogels), Jan Boelen 
(Z33), Marleen van den Ham (Innovatie Netwerk), Clemens Driessen (PhD WUR), Elizabeth Leerssen & Brynjar 
Sigurdarson (ontwerpers), Arjen Damen (filosoof en wildernisgids) en lokale natuurondernemers en liefhebbers.

Kaarten voor Hunnie Overleven en het Schuursymposium Polder zoekt Liefhebber zijn te verkrijgen via  
www.hunnie.nu. Er kan gekozen worden voor een dagprogramma, een avondprogramma met Schuursymposium 
of een All-in pakket, inclusief overnachting. Voor de echte die-hards is er een Overleven Special, met een nacht 
doorbrengen in de polder onder leiding van een wildernisgids. Ticketprijs is €25, one-price-fits-all (excl. service-
kosten).

Hunnie Winterklaar 2 november
Het laatste Hunnie Avontuur vindt plaats op 2 november 2013: Hunnie Winterklaar. Gekoppeld aan de nationale 
Natuurwerkdag wordt in dit Avontuur gewerkt aan het winterklaar maken van de Veldwerkplek. Meer informatie 
volgt in september via www.hunnie.nu, www.facebook.com/projecthunnie en op www.twitter.com/projecthunnie.
 
Hunnie is ontwikkeld in opdracht van Centrum Beeldende Kunst Utrecht (Ella Derksen) en is mogelijk gemaakt door 
Programmabureau Utrecht-West / Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernard 
Cultuurfonds. Na de opheffing van CBKU per 1-1-2013 is Hunnie ondergebracht bij Landschap Erfgoed Utrecht. Met 
bijzondere dank aan Bertus Ruitenbeek (Zorgboerderij Amstelkade), alle gidsen en gastsprekers, Staatsbosbeheer en de 
grondpachters.

 
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sanne de Rooij  (PR/Communicatie Hunnie) 
via contact@hunnie.nu of 0624203736.


