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Inleiding 
 

Dit jaarverslag bevat de volgende informatie:  

 resultaten en ontwikkelingen per NatuurWijs-locatie (hoofdstuk 1) 

 

 voortgang van het project NatuurWijs in aandachtswijken van de grote steden 

(hoofdstuk 2) 

 

 workshops en trainingen: resultaten en ontwikkelingen (hoofdstuk 3)  

 

 ontwikkelingen op het gebied van communicatie (hoofdstuk 4) 

 

 samenwerking met verschillende partijen (hoofdstuk 5) 

 

 successen op het gebied van fondsenwerving (hoofdstuk 6) 

 

 betrokkenen bij de organisatie van Stichting NatuurWijs (hoofdstuk 7)  

 

 

Leerlingen van CBS De Kleurenpracht in hun zelfgebouwde hut 
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NatuurWijs  

 

Stichting NatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarom heeft de 

stichting het natuureducatieprogramma NatuurWijs ontwikkeld voor basisscholen, brede 

scholen en buitenschoolse opvang (bso), waarbij het erom gaat de natuur met hart, hoofd en 

handen te beleven en te ervaren. De kinderen trekken de natuur in met een NatuurWijzer, 

zoals de natuurdeskundige heet die hen begeleidt. Ze leren spelenderwijs de natuur kennen en 

krijgen zo de kans zelf de verbondenheid tussen mens en natuur te ervaren. NatuurWijs wordt 

aangeboden in verschillende varianten: 

 Nu naar buiten!-activiteiten 

 Bosuitje 

 Driedaags programma 

 Volledige leerlijn (looptijd: gehele schooljaar) 

 

In de visie van NatuurWijs horen mens en natuur bij elkaar en beïnvloeden zij elkaar.  

Hart, hoofd en handen zijn de pijlers van de doelstelling van NatuurWijs: 

 Hart 

Kinderen zich laten verwonderen over natuur door hen de verbondenheid tussen mens 

en natuur te laten ervaren  

 Hoofd 

Kinderen basiskennis over de natuur laten opdoen door hen die zelf te laten ontdekken  

 Handen 

Kinderen vaardigheden aanreiken om in de natuur te verblijven en te spelen en voor de 

natuur te zorgen. 

 

Met deze drieledige doelstelling stimuleert NatuurWijs bij kinderen een betrokken houding 

tegenover de natuur. Dit stelt de kinderen nu en later in staat om weloverwogen keuzes te 

maken over hun leefomgeving. Zo wordt er op de lange termijn een basis gelegd voor een 

duurzame samenleving. 

NatuurWijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, doordat zij op de 

buitendagen onder meer leren:  

 samenwerken 

 alleen zijn  

 risico’s nemen en afwegen  

 persoonlijke grenzen verkennen 
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1. NATUURWIJS LOCATIES  

1.1 Staatsbosbeheer-locaties 

Er zijn 25 boswachters van Staatsbosbeheer die opgeleid zijn als NatuurWijzer. Verspreid over 

heel Nederland voeren zij NatuurWijs uit in de gebieden van Staatsbosbeheer, met scholen uit 

de omgeving. Dit versterkt de band van de scholen met de streek, hebben de boswachters 

gemerkt.  

NatuurWijs wordt aangeboden bij zes van de acht buitencentra van Staatsbosbeheer. Na de 

introductie van NatuurWijs in BC De Pelen en BC Schoorl in 2015, BC Sallandse Heuvelrug en 

BC Almeerderhout in 2016 zijn in 2017 BC Oostvaardersplassen en BC Drents Friese Wold bij 

gekomen. In alle buitencentra is een team van vrijwilligers getraind en een NatuurWijs-

programma ontwikkeld. Deze is afgestemd op de omgeving en de wensen van managers en 

boswachters verbonden aan de buitencentra.  

 

 

Een leerling van De Scholekster uit Amsterdam bekijkt de schors van een boom met een loepje. 
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1.2 Noord-Brabant 

Het hechte team van de Bredase NatuurWijzers - Karin Vennegoor, Ghisel Crielaard, Wannes 

Rovers, Henk Wanders, Anja Barendrecht en Angelique Grippel - begeleidt NatuurWijs in 

gebieden van Staatsbosbeheer bij Breda en Dorst. In 2017 is Henk Wanders aangesteld als 

coördinator NatuurWijs voor Breda en omstreken. Henk zorgt voor een goede verdeling van de 

aanvragen onder de NatuurWijzers en onderhoud de contacten met de boswachters van 

Staatsbosbeheer om te zorgen voor een optimale samenwerking. Drie basisscholen in en om 

Breda volgen de NatuurWijs leerlijn. Daar volgen de leerlingen uit alle groepen, groep 1 tot en 

met 8, elk schooljaar het NatuurWijs driedaagse. Wij zijn heel blij met deze scholen, die al 

jaren verbonden zijn aan NatuurWijs.  

Daarnaast doet een aantal scholen in Breda-Noord mee aan het NatuurWijs-project voor 

aandachtswijken (zie hoofdstuk 2).  

Op scholen in en om Eindhoven is NatuurWijzer Nout Panken al acht jaar actief met 

NatuurWijs. NatuurWijzer en tevens imker, Ruud Korteling, is in 2017 ook actief geweest voor 

NatuurWijs en heeft met vele klassen NatuurWijs uitgevoerd.  

1.3 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

NatuurWijs draait sinds 2011 in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH), en met succes. 

Dat is te danken aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en aan het IVN 

Consulentschap Utrecht, dat de activiteiten coördineert. In 2017 is er sprake geweest van een 

‘wisseling van de wacht’ – er is een groep nieuwe NatuurWijzers bijgekomen maar wij hebben 

helaas afscheid moeten nemen van een aantal trouwe NatuurWijzers van het eerste uur, om 

gezondheids- of andere privé redenen. Wij danken Marie van Rhenen, Ed Hazebroek, Willem 

Koole en Hans van de Pol voor hun jarenlang inzet voor NatuurWijs. Zij hebben samen vele 

kinderen kennis laten maken met de mooie natuur van het Utrechtse Heuvelrug. De 

NatuurWijzers van NPUH zijn vrijwilligers van verschillende vrijwilligersgroepen die actief zijn 

in het nationale park. Deze groepen vormen samen een netwerk dat wordt ondersteund door 

het IVN Consulentschap en ODRU. Er is een NatuurWijs-werkgroep actief met 

vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties:  

 Staatsbosbeheer 

 Natuurmonumenten 

 Amerongse Boscommissie van het Utrechts Landschap 

 Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum 

 IVN Heuvelrug en Kromme Rijn 

 IVN Veenendaal-Rhenen 

 IVN Consulentschap Utrecht 

 Omgevingsdienst regio Utrecht 

 Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

De leden van de werkgroep komen gemiddeld twee keer per jaar bij elkaar. Dan wisselen zij 

ervaringen uit en bedenken zij nieuwe activiteiten en een aanpak om nieuwe scholen te 

werven.  

In 2017 deden er 57 klassen (1.425 leerlingen) mee aan NatuurWijs in Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug, een enorme toename ten opzichte van 2016 (10 klassen, 250 

leerlingen).  

http://www.staatsbosbeheer.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.utrechtslandschap.nl/
http://www.ivn.nl/heuvelrugenkrommerijn/
http://www.ivnveenendaal-rhenen.nl/
http://www.ivn.nl/utrecht
http://portaal.milieudienstzou.nl/milieudienstzou/NME/tabid/74/language/en-US/Default.aspx
http://www.heuvelrug.nl/
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1.4 Locatie Bentwoud en Den Haag  

De locatie Bentwoud en Den Haag heeft in 2017 wederom uitstekend gedraaid. De scholen zijn 

NatuurWijs trouw gebleven.  

NatuurWijzers Colinda van der Helm en Wim Smits begeleiden NatuurWijs activiteiten in het 

Bentwoud. Staatsbosbeheer-boswachter Linda Groeneveld coördineert er de uitvoering van 

NatuurWijs, die mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van BP.  

 

In Den Haag heeft NatuurWijzer en gemeenteboswachter Hans van der Meijs zijn 

werkzaamheden voor NatuurWijs in 2017 kunnen voortzetten mede dankzij de steun van de 

Gemeente Den Haag. De nieuwe Haagse NatuurWijzers (getraind in 2016) zijn in 2017 aan de 

slag gegaan met de uitvoering van NatuurWijs, met name met kinderen die op school zitten in 

de aandachtswijken in Den Haag (zie hoofdstuk 2).  

1.5 Locaties Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Rotterdam 

Zie hoofdstuk 2 voor de rapportage over de ontwikkelingen van NatuurWijs in Amsterdam, 

Utrecht, Amersfoort en Rotterdam.  

1.6 Overige locaties 

Naast de genoemde locaties werken er vele NatuurWijzers, waaronder boswachters van 

Staatsbosbeheer, zelfstandig in heel Nederland: van Terschelling tot Noord-Limburg, van 

Haarlem tot Doetinchem. Op de kaart hieronder staan alle locaties waar NatuurWijs wordt 

uitgevoerd.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle locaties waar NatuurWijzers 
actief zijn. De groene pijl geeft 
locaties aan waar een grote 
groep NatuurWijzers actief zijn 
(Breda, Den Haag, Amsterdam, 
Utrecht/Utrechtse Heuvelrug, 

Rotterdam) 
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1.7 Totaal aantal schoolklassen en kinderen in 2017 

In 2017 telden we 15.669 bezoekende kinderen aan het totale aanbod van NatuurWijs: een 

flinke stijging ten opzichte van 2016 (9.000 kinderen). Dit is een toename van 73% en zowel 

absoluut als relatief een grotere toename dan in 2016. Deze groei is te danken aan de 

bijdragen van onze sponsoren (zie 4.5), het enthousiasme van steeds meer scholen om mee 

te doen aan NatuurWijs, de betrokkenheid van onze partners Staatsbosbeheer en 

NatuurCollege en de inzet van ons geweldige NatuurWijzers.  

 

 

Figuur 1. Het aantal bezoekende klassen en kinderen vanaf 2012 tot en met 2017  

 

In Figuur 1 is de duidelijke groei te zien van het aantal klassen en kinderen dat deelneemt aan 

NatuurWijs vanaf de start, namelijk 36 klassen in 2012, 70 klassen in 2013, 102 klassen in 

2014, 236 klassen in 2015, 362 klassen in 2016 en 627 klassen in 2017.  
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In Tabel 1 is het aantal klassen per locatie weergegeven.  

Tabel 1 Aantal klassen per locatie 

Locatie  Aantal 

klassen 

Breda 87 

Amsterdam 85 

Staatsbosbeheer-locaties 74 

Bentwoud 57 

NPUH 57 

Utrecht 64 

Rotterdam 54 

Den Haag  47 

Amersfoort 29 

Eindhoven 13 

Doetinchem 10 

Peize 10 

Nijverdal 6 

Totaal 627 

 

 

 

Leerlingen van de Willem de Zwijgerschool uit Staphorst hebben een natuurlijke wipwap ontdekt. 

Leerlingen van de J. F. Kennedyschool schreven wat ze 

van de buitendag vonden. 
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Leerlingen van Het Fluitschip uit Hoorn haalden zelfs de krant. Tijdens een NatuurWijs buitendag 
assisteerden zij bij het ophangen van vleermuizenkasten. 
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2. PROJECT AANDACHTSWIJKEN  

 

Samenvatting 

Het aandachtswijkenproject 2015-2017 had als doelstelling om in 3 jaar minimaal 135 

klassen/3.375 kinderen uit de aandachtswijken met natuur in contact te brengen. In 

werkelijkheid heeft dit project de afgelopen 3 jaar 316 klassen/7.823 kinderen uit 

aandachtswijken een bijzondere en leerzame natuurervaring kunnen bieden. In tabel 2 worden 

alle aantallen weergegeven. 

Er zijn in totaal 32 nieuwe NatuurWijzers opgeleid speciaal voor de aandachtswijken in 

Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, die met deze kinderen aan de slag zijn gegaan. 

Scholen uit aandachtswijken konden tegen 70% korting aan NatuurWijs deelnemen. 

Mede door cofinanciering is per 31/12/17 nog een bedrag van €17.226 beschikbaar in het 

‘Fonds voor aandachtswijken’ om aandachtswijkscholen ook in 2018 korting te kunnen geven, 

hiervan is €6.915 afkomstig van een sponsor die wenst anoniem te blijven. 29 klassen hebben 

zich hiervoor al aangemeld.  

Om het aandachtswijkenproject te kunnen voortzetten heeft NatuurWijs diverse aanvragen bij 

sponsoren ingediend en is o.a. een raamcontract afgesloten met de gemeente Amsterdam, 

waarbij scholen uit Amsterdam t/m 2020 gratis kunnen deelnemen.  

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Totale project 

Amsterdam 26 25 37 88 

Utrecht/Amersfoort 7 23 47 77 

Den Haag 8 15 15 38 

Rotterdam - 16 3 19 

Breda/Eindhoven/Nijmegen 24 42 28 95 

Totaal klassen 65 121 130 316 

Aantal kinderen 1.548 3.025 3.250 7.823 

Tabel 2. Aantal deelnemende schoolklassen en kinderen uit aandachtswijken 2015 t/m 2017 

NatuurWijs in Amsterdam 

NatuurWijs heeft voor 2017 t/m 2020 een raamovereenkomst met de gemeente Amsterdam 

afgesloten. NatuurWijs is daarmee opgenomen in het basisaanbod van de gemeente, zodat 

alle scholen uit Amsterdam (niet alleen scholen uit aandachtswijken) veelal gratis kunnen 

deelnemen aan NatuurWijs.  

Tevens zijn we een samenwerking aangegaan met Ecokids voor wat betreft de coördinatie van 

de NatuurWijzers en scholen in Amsterdam. Ecokids verzorgt al jaren korte natuurlessen in 

opdracht van de gemeente Amsterdam. Het aanbod van NatuurWijs (hele schooldagen in de 



 

15 

 

natuur) is hierop een aanvulling. In 2017 hebben 5 Ecokids docenten deelgenomen aan de 

training NatuurWijzer om het team in Amsterdam te versterken. 

In schooljaar 2017/2018 gaan 37 klassen/925 kinderen uit aandachtswijken van Amsterdam 

met NatuurWijs naar buiten (2016/2017: 25 klassen/625 kinderen). 

Groene Maatjes aan de slag met NatuurWijzer Ariana en(linksboven) en NatuurWijzer in opleiding 

Mathilde (rechtsboven) 
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NatuurWijs in Utrecht en Amersfoort 

NatuurWijs is opgenomen in het NME-aanbod van Utrecht Natuurlijk, de stichting die 

verantwoordelijk is voor de gemeentelijke invulling van NME in Utrecht. Via Utrecht Natuurlijk 

heeft NatuurWijs in 2017 cofinanciering van Groen doet goed ontvangen. Ook voor 2018 is 

een bedrag toegezegd om het aandachtswijkenproject in Utrecht voort te kunnen zetten. 

In schooljaar 2017/2018 gaan 47 klassen/1.175 kinderen uit aandachtswijken van 

Utrecht/Amersfoort met NatuurWijs naar buiten (2016/2017: 23 klassen/ 575 kinderen). 

Groene maatjes in Amersfoort  

Het maatjesproject 2016 in Utrecht waarbij kinderen van 9 t/m 12 jaar gekoppeld werden aan 

een student, een maatje, is in 2017 uitgerold naar Amersfoort. Hiervoor is wederom in 2017 

een subsidie gekregen van Groen doet Goed. Het Groene Maatjes project in Amersfoort beoogt 

kinderen uit aandachtswijken met leer- en ontwikkelingsproblemen te ondersteunen door ze te 

koppelen aan een vrijwilliger uit de eigen omgeving. De pilot is inmiddels afgerond met 7 

kinderen en 4 maatjes, in een intensieve samenwerking met de SBO Michaëlschool gelegen in 

de Amersfoortse aandachtswijk Kruiskamp. De Groene Maatjes vrijwilligers spraken één keer 

per maand af met de kinderen om samen buitenactiviteiten te ondernemen in Amersfoort. 

Daarnaast deden zij mee aan zes NatuurWijs buitenactiviteiten, verspreid over het schooljaar. 

Deze activiteiten werden begeleid door ervaren NatuurWijzers.  

 

NatuurWijs in  Den Haag 

NatuurWijs is opgenomen in het NME-aanbod van de gemeente Den Haag, aanvragen van 

scholen komen binnen via de gemeente. Tevens mogen scholen/NatuurWijzers gratis gebruik 

maken van voorzieningen van de gemeente (locaties en materialen). In schooljaar 2017/2018 

gaan 15 klassen/375 kinderen uit aandachtswijken van Den Haag met NatuurWijs naar buiten 

(2016/2017: 15 klassen/375 kinderen). 

NatuurWijs in Rotterdam  

NatuurWijs werkt samen met de gemeente Rotterdam in de aandachtswijken Hoogvliet en 

Crooswijk, omdat dit zogenaamde witte-vlekken-gebieden zijn waar de gemeente zelf geen 

NME-aanbod heeft. We zijn in overleg met de gemeente voor subsidie om NatuurWijs gratis 

aan deze scholen aan te kunnen bieden. 

Behalve de 16 stageklassen in 2017 (4 nog bezig) van de eind 2016 getrainde NatuurWijzers, 

hebben 3 extra klassen uit aandachtswijken van Rotterdam in schooljaar 2017/2018 aan 

NatuurWijs deelgenomen. 

Project Waterwijzer rond de Rotte 

In 2017 heeft de pilot voor het project Waterwijzer rond de Rotte plaatsgevonden. Deze is 

uitgevoerd door NatuurWijzers. De pilot is een onderdeel van het project Biodiversiteit 

Rottemeren van Recreatieschap Rottemeren en Natuur- en Vogelwacht Rotta, in 

samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en is 

mede gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. 
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19 schoolklassen hebben deelgenomen aan dit project, waarbij elke schoolklas onder leiding 

van een NatuurWijzer een ochtend het water en de natuur in het Rottemerengebied heeft 

beleefd. De leerlingen hebben onder andere zelf ondervonden wat en hoe aan waterbeheer 

wordt gedaan en waarom dat belangrijk is. Ze hebben de samenhang tussen biodiversiteit en 

de kwaliteit van water gezien door het onderzoeken van waterdiertjes en waterplanten in 

helder en troebel water. De pilot is door de deelnemende scholen gewaardeerd met een 8,1. 

Er is een aanvraag ingediend, door Stichting Plezierrivier De Rotte, bij de provincie Zuid-

Holland om de succesvolle pilot op te schalen. De uitvoer hiervan zal weer door NatuurWijzers 

worden verzorgd. 

 

NatuurWijs in andere steden 

Het 70% kortingsaanbod was ook beschikbaar voor aandachtswijk scholen uit andere grote 

steden. Hiervan is gebruik gemaakt door 28 klassen uit Breda/Eindhoven/Nijmegen (700 

kinderen), waarvan 6 groepen van AZC Gilze. 

In Breda is cofinanciering geregeld door een sponsoring event met de Rotary Club Breda-

West, in samenwerking met Down to Earth, om voortzetting van het aandachtswijkenproject in 

2018 verder mogelijk te maken. Ook in Breda is NatuurWijs opgenomen in het NME-aanbod 

van de gemeente. 

 

Leerlingen van de Vrije School De Meander uit Nijmegen laten zien dat ook in de winter er genoeg te 

beleven is in het bos 
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3. WORKSHOPS, TRAININGEN EN TERUGKOMDAGEN  

 

3.1 NatuurWijs workshops en trainingen in 2017 

Met een totaal van 74 deelnemers was 2017 een rustiger jaar voor de workshops en 

trainingen dan 2016 (269 deelnemers). Dit komt doordat er in 2017 geen trainingen voor 

besloten groepen zijn geweest, in 2016 waren dat vier, ten behoeve van de nieuwe NatuurWijs 

locaties Den Haag, Rotterdam en twee buitencentra van Staatsbosbeheer. Het 

bezettingspercentage van de trainingen was wel vrijwel gelijk aan 2016 (74% in 2017, ten 

opzichte van 79% in 2016).  

Voor de workshops en trainingen, gegeven door zeven ervaren trainers, stelt Staatsbosbeheer 

werkschuren en locaties beschikbaar.  

 Aantal 

workshops/trainingen 

met open inschrijving 

Aantal 

workshops/trainingen 

met besloten groepen 

Totaal aantal 

deelnemers 

workshops/trainingen 

In verbinding met 

natuur 

2 - 17 

Werkvormen 

Natuurbeleving 

1 - 19 

NatuurWijs didactiek 1 - 10 

Spirit of Nature Deel 1 1 - 14 

Spirit of Nature Deel 2 1 - 14 

TOTAAL  6 - 74 

Tabel 3. Aantal en aantal deelnemers workshops en trainingen in 2017 

 

NatuurWijzers tijdens de terugkomdag in het najaar met de gastsprekers Domenica Ghidei, Sheela Vyas en 

prinses Irene 
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3.2 NatuurWijs terugkomdagen 

Een terugkomdag is een bijscholingsdag voor NatuurWijzers. Er vinden twee NatuurWijs 

terugkomdagen per jaar plaats. Tijdens zo’n dag staat er een inhoudelijk thema centraal, dat 

meestal door een gastspreker ingeleid wordt. Ook worden er ervaringen uitgewisseld en 

nieuwe activiteiten gedeeld. NatuurWijzers worden jaarlijks bij ten minste één van de twee 

terugkomdagen verwacht. Er zijn twee terugkomdagen geweest in 2017, één in het voorjaar 

en één in het najaar. 

Voorjaar 
De NatuurWijs terugkomdag in maart stond in het teken van het thema Creatief denken. In 

deze workshop werden wij aan de hand meegenomen door innovatie coach en NatuurWijzer 

Esther Fijneman. Wij werkten samen met elkaar, aan de hand van creatieve denktechnieken, 

aan het bedenken van ideeën rond de vraag hoe nog meer scholen voor NatuurWijs te 

bereiken. Veel innovatieve ideeën passeerde de revue.  

Najaar 
De NatuurWijs terugkomdag in september was een fantastische terugkomdag met een 

enthousiaste opkomst van maar liefst 70 NatuurWijzers! Het thema van de ochtend was 

‘Transculturele werk’. Uit de verhalen, uitwisselingen en commentaren blijkt hoe betrokken 

iedereen is bij de natuur, bij de kinderen maar ook bij stichting NatuurWijs. Domenica Ghidei 

en Sheela Vyas namen ons mee in de basisprincipes van het transcultureel werk. Erg leerzaam 

gezien we bij NatuurWijs veel te maken hebben met diversiteit qua culturele achtergrond van 

kinderen. Vanuit Stichting NatuurWijs zijn we aan het onderzoeken of er vraag is onder de 

NatuurWijzers naar een uitgebreide workshop transcultureel werk. 

’s Middags waren er drie onderdelen: in gesprek met prinses Irene, door de knieën voor de 

paddenstoelen met Jeanette Boogmans en er werden 20 certificaten uitgereikt aan nieuwe 

NatuurWijzers. 

3.3 Terugkomdag Spirit of Nature 

Op 27 oktober vond de tweede terugkomdag voor Spirit of Nature-gidsen en trainees plaats, 

wederom onder de bezielende begeleiding van Irene van Lippe-Biesterfeld. Met ruim 20 

deelnemers een flinke opkomst! De terugkomdag bestond uit twee delen. 

De ochtend stond in het kader van elkaar inspireren. De deelnemers werden gevraagd om een 

oefening voor te bereiden waarin de eenheid en de verbondenheid van het leven centraal 

staat. Deze oefeningen werden samen uitgevoerd. Er werden bijzondere oefeningen bedacht, 

mooie inspiratiebron voor alle deelnemers.  

In de middag werd er geoefend met verschillende vormen van communicatie in en met de 

natuur: via de zintuigen, het spiegelende van de natuur en in contact zijn met het wezenlijke 

van de natuur. 
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4. COMMUNICATIE  

 

4.1 Website analyse 2017 

Bezoekersaantal website  
Het aantal bezoeken aan de website van NatuurWijs steeg licht van 12.288 in 2016 tot 12.688 

in 2017 (3,3%). Het aantal personen dat de website bezocht, ging omhoog van 7.992 in 2016 

naar 8.673 (8,6%).  

Het percentage bezoekers dat op een website komt en vertrekt zonder een tweede pagina te 

openen wordt bounce rate genoemd. Voor NatuurWijs was de bounce rate in 2017 53% tegen 

52% in 2016: het gemiddelde voor een informatieve website als deze van NatuurWijs. 

 

Drukbezochte dagen 
Dagen dat de website drukbezocht werd (80-100 bezoekers per dag) kunnen worden herleid 

naar berichten op Social media, met name Facebook en Twitter, het verschijnen van de 

seizoensnieuwsbrief (4x per jaar) en optredens van prinses Irene en/of Matthijs Schouten in 

de media, hetzij televisie of krant. Voorbeelden zijn 18 januari, de publicatie van de 

winterlesbrief en 19 november, na een uitzending van VPRO Tegenlicht met o.a. Matthijs 

Schouten, bestuurslid van NatuurWijs.  

Populaire pagina’s 

De 3 best bezochte pagina’s van de website in 2017 net als in 2016: 

- Homepage 

- NU naar buiten-pagina 

- Praktische informatie over trainingen en workshops  

 

Daarna wijzigt de volgorde ten opzichte van 2016, maar nog dezelfde 3 pagina's zijn nummer 

3 tot en met 6 wat betreft bezoekersaantallen: 

- De Infotheek: informatie voor NatuurWijzers  

- Algemene uitleg: Wat is NatuurWijs?  

- Schoolinformatie: hoe kunnen scholen met NatuurWijs meedoen? 

 

De pagina NU naar buiten! activiteiten, met elke twee weken een nieuw opdracht, trekt veel 

bezoekers naar de website. Dit is ook precies een van de doelen van de pagina. 

 

Route naar website 
De bezoekers komen voornamelijk op natuurwijs.nl terecht via een zoekopdracht op Google 

(53%), via rechtstreekse link uit mailings zoals de seizoensnieuwsbrief artikelen elders online 

(30%) of Social Media (10%). De rechtstreekse links zijn voornamelijk naar de home pagina 

en naar de pagina NU naar buiten! activiteiten, waarop ook de seizoensnieuwsbrief wordt 

gepubliceerd. 

Een klein percentage (7%) van de bezoekers komt op de website terecht via andere websites: 

in 2017 was dat voornamelijk  www.dewildestad.nl.   

http://www.dewildestad.nl/
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4.2 Sociale media 

Van alle web bezoeken komt 10% binnen via sociale media, met name Facebook en Twitter. 

Dat is minder dan in 2016 (20%). Dat is opvallend omdat Facebook en Twitter zelf meer likes 

hebben in 2017. Facebook heeft 1733 likes eind 2016 en 2004 eind 2017.  Op Twitter heeft 

NatuurWijs 1.179 volgers eind 2017 tegen 1.010 eind 2016. 

NatuurWijs-pagina’s worden nog nauwelijks gedeeld via Pinterest, LinkedIn en Instagram. 

Bezoekers via Google en het NatuurCollege zijn meer geneigd door te klikken binnen de 

website dan degenen die via social media binnenkomen (vier pagina’s versus twee pagina’s 

gemiddeld). Maar de eersten zijn specifiek op zoek naar NatuurWijs, terwijl de laatsten 

misschien een activiteit lezen en vervolgens weer vertrekken van de site. 

 

Welke berichten worden gedeeld via Facebook en Twitter? 
Het zijn vooral gedeelde NU naar buiten! activiteiten die bezoekers aantrekken en deze 

berichten worden ook het meest gedeeld. Daarnaast worden algemene (nieuws)berichten die 

NatuurWijs zelf deelt over kinderen en natuur weer veel verder gedeeld. 

 

4.3 Rubriek NU naar buiten en seizoenlesbrieven 

Om naamsbekendheid bij leerkrachten op te bouwen hebben wij in 2016 twee nieuwe 

producten ingezet. Deze hebben wij verder doorgezet in 2017:  

 

1. Rubriek NU naar buiten!   

Elke twee weken op woensdag staat er op de website een nieuwe korte natuuractiviteit 

in de rubriek NU naar buiten!, waarmee leerkrachten direct zelf met hun klas naar 

buiten kunnen. De rubriek NU naar buiten! staat op de website: 

http://www.natuurwijs.nl/nu-naar-buiten. Daar kunnen ook de lesbrieven worden 

aangevraagd. 

 

 

2. Seizoenlesbrief  

Wij brengen sinds 2016 een uitgebreide lesbrief per seizoen uit. De lesbrief komt uit 

aan het begin van ieder seizoen. Leerkrachten kunnen de lesbrieven gratis downloaden 

na invoering van hun contactgegevens op de website. Zo bouwen wij een betrouwbaar 

adressenbestand op. Najaar 2017 is de lesbrief over paddenstoelen 250 keer 

aangevraagd.  
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Fragment van leerlingenwerkblad bij Les 1 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… de stad als natuurgebied 

5. SAMENWERKING 

 

5.1 EMS FILMS – De Wilde Stad in de Klas 

Op 26 februari vond de première van de film De Wilde Stad plaats (EMS FILMS). De film toont 

de stad Amsterdam door de ogen van de dieren die Amsterdam als natuurlijke habitat hebben. 

EMS FILMS en NatuurWijs hebben samen het educatief digitale lespakket De Wilde Stad in de 

Klas ontwikkeld. Staatsbosbeheer, IVN, Dierenbescherming, gemeente Amsterdam, Artis en 

ANMEC maakten deel uit van de redactie.  

Het lespakket, dat gratis beschikbaar is voor basisscholen, is een groot succes – ruim 5.000 

van de 6.500 basisscholen die Nederland rijk is hebben zich aangemeld voor het lespakket. 

Navraag bij een aantal leerkrachten levert enthousiaste reacties op. De opdrachten zijn 

afwisselend, uitdagend en leuk om te doen voor de kinderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

5.2 Bomenmuseum  

In 2017 zijn wij een samenwerking aangegaan met het Bomenmuseum Von Gimborn 

Arboretum. Het Bomenmuseum heeft behoefte aan een meer eigentijdse vorm van 

natuureducatie en heeft NatuurWijs benaderd om een samenwerking te onderzoeken. De 

eerste stap is genomen met het aanpassen van een bestaande educatieve activiteit in het 

arboretum om deze via de NatuurWijs werkwijze uit te voeren. Er zijn plannen voor het 

ontwikkelen van een NatuurWijs module rond de nog in te richten ‘Insectenexpres’ in het 

arboretum. Het is de bedoeling dat NatuurWijzers van het NPUH en Utrecht ingezet worden 

om de nieuwe activiteiten te begeleiden.  

 

5.3 Schooldakrevolutie  

Het idee achter Schooldakrevolutie werd geboren toen oprichters Sungevity en Urgenda een 

crowdfunding programma hadden opgezet, Doneer de Zon, dat zich richtte op zonnesystemen 

op scholen. Tijdens deze samenwerking ontdekten ze hoe moeilijk het is om op grote schaal 

zonnepanelen op scholen te plaatsen. En dat terwijl de maatschappelijke impact van 

zonnestroom op scholen juist groot is. Sungevity en Urgenda besloten een initiatief te starten 

om de barrières voor zonnepanelen op scholen te lijf te gaan en zag Stichting de 

Schooldakrevolutie het licht. Het streven is om de helft van alle geschikte scholen in 2020 van 

zonnepanelen te zijn voorzien. De schooldakrevolutie wil dat er natuureducatieve activiteiten 

gekoppeld worden aan het plaatsen van zonnepanelen op een school. Hiertoe zijn er een 

aantal exclusieve partners betrokken bij het project. NatuurWijs is benaderd om de 

natuureducatieve activiteiten te leveren, een mooie uitdaging voor NatuurWijs die wij graag 

hebben aangenomen.  
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6. SPONSOREN 

 

Een sponsor, die anoniem wenst te blijven, ondersteunt Stichting NatuurWijs van 2015 tot en 

met 2017. Deze sponsor heeft bovendien geld beschikbaar gesteld voor het project NatuurWijs 

voor kinderen uit aandachtswijken van de grote steden. Wij zijn de sponsor bijzonder 

dankbaar. Dankzij deze financiële ondersteuning hebben honderden kinderen die anders niet 

in de natuur waren gekomen, van een fantastische NatuurWijs ervaring kunnen genieten.  

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft geld gedoneerd voor het NatuurWijs-project in de 

aandachtswijken van Den Haag en Rotterdam. De Gemeente Rotterdam heeft een financiële 

bijdrage geleverd voor NatuurWijs in de Rotterdamse aandachtswijken Crooswijk en Hoogvliet.  

Het Groene maatjesproject in Amersfoort is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Groen 

doet goed-fonds van de Provincie Utrecht. De uitvoering van NatuurWijs in Bentwoud wordt al 

jaren mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van BP. 

In 2017 heeft Rotary club Breda-West, in samenwerking met Rolf Winters van Down to Earth, 

een fundraising event georganiseerd voor NatuurWijs in en om Breda. Deze succesvolle 

evenementen heeft een mooie opbrengst van € 11.500 geleverd. Wij danken de Rotary Club 

en zijn leden van harte voor alle inspanningen om van het event een succes te maken.  

Dankzij een genereuze donatie van Stichting Haagvalken kunnen wij in 2018 NatuurWijs gaan 

invoeren in Leiden. Alweer een nieuwe NatuurWijs locatie!  

Wij zijn al onze sponsors zeer erkentelijk voor hun financiële ondersteuning.  

 

Leerlingen van groep 1 en 2 van OBS Jok uit Hoorn (Terschelling) 
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7. ORGANISATIE  

7.1 Partners 

Staatsbosbeheer en NatuurCollege zijn de founding fathers en huidige partners van Stichting 

NatuurWijs. Beide organisaties leveren jaarlijks een bijdrage aan de stichting. Bovendien zet 

Irene van Lippe-Biesterfeld – tevens bestuurslid van de Stichting NatuurWijs – zich voor de 

stichting in door te adviseren over de inhoud en vorm van de trainingen. Zij is ook inzetbaar 

als trainer voor de Spirit of Nature-training. Staatsbosbeheer levert een bijdrage in:  

 uren van de boswachters die NatuurWijs uitvoeren 

 uren van de directeur van de stichting 

 uren van bestuurslid Debbie Kamphuis  

 uren aan juridische ondersteuning  

 ondersteuning op het gebied van communicatie en marketing  

 

Daarnaast mag de stichting voor vergaderingen en alle trainingen gebruikmaken van de 

werkschuren en andere accommodaties van Staatsbosbeheer.  

 

7.2 Bestuur Stichting NatuurWijs 

Het bestuur van Stichting NatuurWijs bestaat uit de volgende leden: 

 

Voorzitter 

Mevrouw D.M.J. (Debbie) Kamphuis, MBA 

Penningmeester 
Mr. Drs. L.M. (Louis) Sturm 

 

Leden 

Mevrouw I.E.E. (Irene) van Lippe-Biesterfeld 

Professor Dr. M.G.C. (Matthijs) Schouten 

Professor Dr. Ir. A.E.J. (Arjen) Wals 

De heer J. (Jacob) van Olst  

 

De directeur – tevens secretaris – van de stichting is drs. K.M. (Keelin) O’Connor. Zij woont de 

bestuursvergaderingen bij. Die vonden in 2017 plaats op 17 februari, 8 juni en 18 oktober.  

 

7.3 NatuurWijzers 

Behalve boswachters van Staatsbosbeheer en de vrijwilligers die actief zijn op de Utrechtse 

Heuvelrug zijn de meeste NatuurWijzers zzp-ers. Zij voeren NatuurWijs zelfstandig uit en 

dragen 10% van hun inkomsten af aan Stichting NatuurWijs. Er zijn in totaal ruim 140 

NatuurWijzers actief in het hele land (zie ook 1.5). 

7.4 Trainers 

Wij werken met een team van ervaren, enthousiaste, goed opgeleide trainers met passie voor 

natuur die elk hun eigen expertise inbrengen in een workshop of training. Onze vaste trainers 

zijn Irene van Lippe-Biesterfeld, Annelies Hupkes, Margret Notté, Geertemarie de Gelder, en 

Boudewien van Notten. Daarnaast maken we gebruik van gastdocenten met een specialisme, 

bijvoorbeeld bij het onderdeel Verhalen leren vertellen. Annelies Hupkes heeft in 2017 de 

workshops en trainingen gecoördineerd. 
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7.5 Ambassadeurs NatuurWijs 

Stichting NatuurWijs heeft vier ambassadeurs. Hun belangrijkste rol is om de missie en het 

werk van NatuurWijs in Nederland onder de aandacht te brengen. Deze ambassadeurs kunnen 

daarnaast, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen aan NatuurWijs.  

De ambassadeurs van NatuurWijs zijn: 

 André Kuipers, ruimtevaarder  

 Willem Ferwerda, directeur en oprichter Commonland  

 Lodewijk Hoekstra, tv-presentator van onder meer Green Kids (RTL4)  

 Ahmet Taskan, president and general director at HOGIAF 

Leerlingen van OBS De Achtsprong uit Amsterdam zoeken de juiste combinaties van bladeren en 
vruchten bij elkaar 


