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Voorwoord

Stichting NatuurWijs kijkt terug op een jaar vol hoogtepunten! Allereerst omdat we een
nieuwe NatuurWijslocatie in Leiden hebben opgestart. Dit is mogelijk gemaakt door een
genereuze donatie van Stichting Haagvalken en een mooie samenwerking met het Buitenfonds
van Staatsbosbeheer. Daarnaast is het Waterwijzerproject in Rotterdam, een samenwerking
met o.a. provincie Zuid-Holland, uitgevoerd door NatuurWijzers, hoog gewaardeerd door
scholen en kinderen met een 8.1.
NatuurWijs is in 2018 ook voor het eerst uitgevoerd in een aantal asielzoekerscentra (AZC) in
Nederland. Kinderen van de school van het AZC in Leersum mochten NatuurWijs onder
schooltijd volgen. Daarnaast hebben de kinderen van het AZC in Gilze-Rijen deelgenomen aan
NatuurWijs-activiteiten tijdens schoolvakanties. Het was bijzonder om te ervaren hoe
getraumatiseerde kinderen die elkaar niet verstaan, in harmonie samen aan opdrachten
werken en voluit genieten van spelen en onderzoeken in de natuur. Meer dan voldoende
redenen om in 2019 te onderzoeken of we NatuurWijs op meer AZC’s in Nederland kunnen
aanbieden.
Een uitdaging blijft het behouden van scholen na afloop van een kennismakingsperiode met
NatuurWijs. Leerkrachten en directeuren van de scholen onderschrijven weliswaar het belang
van natuurbeleving en educatie voor hun leerlingen, maar hebben vaak te kampen met een
tekort aan leerkrachten, vervoersproblemen en de begrijpelijke nadruk van de inspectie op het
behalen van de kerndoelen voor taal en rekenen.
2018 is een uitstekend jaar voor de workshops en trainingen geweest. We hebben het aantal
deelnemers zien verdubbelen. Er is vooral veel belangstelling voor de workshop ‘In verbinding
met Natuur’. Daarnaast heeft de ‘Spirit of Nature’-training een andere opzet gekregen. De
training duurt nu vijf hele dagen en de deelnemers verblijven intern. Zo is er veel meer rust,
ruimte en tijd voor een diepere verbinding met de natuur en de natuur in jezelf.
Tenslotte was 2018 een succesvol jaar voor fondsenwerving. Dankzij onze sponsoren kunnen
we de komende jaren vooruit om Nederland nog meer NatuurWijs te maken.

Debbie Kamphuis
Voorzitter Stichting NatuurWijs
Mei 2019
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Inleiding
Dit jaarverslag bevat de volgende informatie:
•

resultaten en ontwikkelingen per NatuurWijs-locatie (hoofdstuk 1)

•

resultaten Aandachtswijkenproject (hoofdstuk 2)

•

workshops en trainingen: resultaten en ontwikkelingen (hoofdstuk 3)

•

resultaten en 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)

Foto: Marjolein den Hartog
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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
Er zijn 30 boswachters van Staatsbosbeheer die opgeleid zijn als NatuurWijzer of de opleiding
volgen. Verspreid over heel Nederland voeren zij NatuurWijs uit in de gebieden van
Staatsbosbeheer, met scholen uit de directe omgeving. De boswachters merken dat dit de
band tussen de scholen uit de streek en Staatsbosbeheer versterkt.
NatuurWijs wordt tevens aangeboden aan scholen bij zes van de acht buitencentra van
Staatsbosbeheer. In deze buitencentra is een team van vrijwilligers getraind om een
gebiedspecifiek NatuurWijs-programma te begeleiden. Het programma is afgestemd op de
omgeving en de wensen van managers en boswachters van de buitencentra.
In 2018 zijn 71 klassen met NatuurWijs naar buiten geweest met Boswachters en vrijwilligers
van Staatsbosbeheer.

Foto: Twan Teunissen

8

1.2 Breda
Het hechte team van de Bredase NatuurWijzers - Karin Vennegoor, Ghisel Crielaard, Wannes
Rovers, Henk Wanders, Anja Barendrecht, Liesbeth Bakx en Angelique Grippeling - begeleidt
NatuurWijs in gebieden van Staatsbosbeheer bij Breda en Dorst. Karin heeft in 2018 maar
liefst 43 natuurdagen begeleidt – het hoogste aantal van alle NatuurWijzers in 2018! Er zijn dit
jaar 4 nieuwe scholen bijgekomen in Breda. In totaal zijn er 103 buitendagen in Breda
geweest.
Henk Wanders is coördinator NatuurWijs voor Breda en omstreken. Henk zorgt voor een goede
verdeling van de aanvragen onder de NatuurWijzers en onderhoudt 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, dus groep 1 tot en met 8, elk schooljaar de NatuurWijs-driedaagse. Wij zijn heel blij
met deze scholen, die al jaren verbonden zijn aan NatuurWijs. Daarnaast volgen 2 scholen een
deel van de leerlijn: structureel 2 natuurdagen per jaar met een aantal vaste groepen (groep
1, 2, 5, 6 en 7).
In 2018 zijn, op verzoek van het AZC in Gilze-Rijen (bij Breda), NatuurWijs-activiteiten
uitgevoerd met kinderen woonachtig in het AZC. Dit vond plaats tijdens schoolvakanties.
Kinderen die elkaar niet verstaan en vaak getraumatiseerd zijn werkten samen aan
opdrachten en speelden voluit in de natuur, onder begeleiding van een aantal Bredase
NatuurWijzers. Het AZC was zeer blij met de NatuurWijsdagen en wil verder samenwerken in
2019.
1.3 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
NatuurWijs draait sinds 2011 in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH), en met succes.
De coördinatie en begeleiding is in handen van Annemarieke Holland van de Omgevingsdienst
regio Utrecht (ODRU) en het IVN Consulentschap Utrecht. 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 de deelnemende
organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Amerongse Boscommissie van het Utrechts Landschap
Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum
IVN Heuvelrug en Kromme Rijn
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 2018 deden er 38 klassen (950 leerlingen) mee aan NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug.
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1.4 Den Haag en Bentwoud
De locatie Den Haag en Bentwoud heeft in 2018 wederom uitstekend gedraaid. 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 2018 kunnen voortzetten mede dankzij de steun van de
Gemeente Den Haag.
NatuurWijs is opgenomen in het NME-aanbod van de gemeente Den Haag, aanvragen van
scholen komen binnen via de digitale NME-gids van de gemeente. Aanspreekpunt voor
NatuurWijs bij gemeente Den Haag is Mariëtte Nijssen. Mariëtte stimuleert scholen uit Den
Haag om deel te nemen aan NatuurWijs. We waarderen haar inzet en enthousiasme! Tevens
mogen scholen/NatuurWijzers gratis gebruik maken van voorzieningen van de gemeente
(locaties en materialen). In 2018 hebben we 49 natuurdagen (1225 kinderen) uitgevoerd,
waarvan 38 natuurdagen met kinderen uit aandachtswijken van Den Haag.
1.5 Regio 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) gratis kunnen deelnemen
aan één natuurdag met NatuurWijs. Voor deelname aan de NatuurWijs 3-daagse betalen
scholen een aanvulling.
In 2018 is de samenwerking met Ecokids voortgezet. Sylvia Borg van Ecokids zorgt voor 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 natuur) is hierop een aanvulling.
Daarnaast hebben NatuurWijzers voor Staatsbosbeheer in 2018 19 buitendagen met scholen
in het Diemerbos (op stap met de boswachter) uitgevoerd gefinancierd door de Gemeente
Diemen en gemeente Ouderkerk aan de Amstel.
In 2018 zijn 67 klassen/1675 kinderen uit Amsterdam en omgeving met NatuurWijs naar
buiten geweest. 18 klassen daarvan betreft scholen uit aandachtswijken.
1.6 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 2018 co-financiering van Groen Doet Goed ontvangen. Hiermee hebben
we het aandachtswijkenproject in Utrecht kunnen voortzetten.
In 2018 zijn er 110 klassen (2750 kinderen) in Utrecht/Amersfoort geweest, waarvan 79
klassen met kinderen uit aandachtwijken. Ariana Schippers coördineert NatuurWijs in Utrecht
en Amersfoort.
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Groene Maatjes in Amersfoort
Het maatjesproject is in 2017 van start gegaan in Amersfoort. Groene Maatjes beoogt
kinderen uit aandachtswijken met leer- en ontwikkelingsproblemen te ondersteunen door ze te
koppelen aan een vrijwilliger uit de eigen omgeving. Na een succesvol pilot werd het project in
2018 voortgezet, wederom met financiële ondersteuning door Groen doet Goed van de
provincie Utrecht. De Groene Maatjesvrijwilligers spraken één keer per maand af met de
kinderen om samen buitenactiviteiten te ondernemen in Amersfoort. Daarnaast deden zij mee
aan vier NatuurWijs buitenactiviteiten, verspreid over het schooljaar. Deze activiteiten werden
begeleid door ervaren NatuurWijzers. Helaas heeft één van de samenwerkende partijen,
verantwoordelijk voor het selecteren en begeleiden van deze kwetsbare kinderen, zich
teruggetrokken uit het project (door een interne reorganisatie). Daardoor kwam alle
verantwoordelijkheid voor het project te liggen bij Stichting NatuurWijs. In goed overleg met
de subsidieverstrekker hebben wij besloten om het project vroegtijdig te beëindigen. Het
resterend bedrag van de subsidie is besteed aan twee scholen uit aandachtswijken in
Amersfoort die met een aantal klassen de NatuurWijs bosuitjes zijn gaan volgen.
1.7 Rotterdam
In 2018 is het project Waterwijzer rond de Rotte voortgezet, na de succesvolle pilot in 2017,
die door de deelnemende scholen gewaardeerd werd met een 8,1. De begeleiding van de
natuurdagen is in handen van NatuurWijzers. Waterwijzer is een onderdeel van het project
Biodiversiteit Rottemeren van Recreatieschap Rottemeren en Natuur- en Vogelwacht Rotte, in
samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en is
mede gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.
In 2018 hebben 14 schoolklassen (350 kinderen) 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.
NatuurWijs wordt in Rotterdam gecoördineerd door Angela van der Sande. In totaal zijn in
Rotterdam in 2018 27 klassen (675 kinderen) met NatuurWijs naar buiten geweest.
1.8 Leiden
Dankzij een genereuze donatie van Stichting Haagvalken konden we in 2018 een start maken
met het oprichten van een nieuwe NatuurWijs locatie in Leiden. Begin april zijn we gestart met
een oriënterend gesprek met Dieuwke Hovinga, lector Natuur en Ontwikkeling Kind,
Hogeschool Leiden om ons te laten informeren over hoe natuureducatie in Leiden is
georganiseerd. Na dit gesprek heeft Dieuwke ons geïntroduceerd bij Marian Kathmann van
NDE, gemeente Leiden. Samen met Marian en Juke Loman van Stichting Naar Buiten
(uitvoerder van het gemeentelijke NME beleid in Leiden) zijn er 18 kandidaten geworven voor
de NatuurWijzer training. De training werd in het najaar van 2018 gegeven.
Tevens heeft de gemeente Leiden eind mei een mailing uitgestuurd naar alle scholen met een
oproep voor stageklassen. We werden verrast door het enthousiasme van scholen om deel te
nemen als stageschool. Alle trainees konden gekoppeld worden aan een stageschool. Het is de
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verwachting dat alle trainees de NatuurWijzer training in Juli 2019 zullen hebben afgerond. We
zijn overeengekomen dat Stichting Naar Buiten de acquisitie en coördinatie van scholen en
NatuurWijzers in Leiden zal gaan doen voor Stichting NatuurWijs.
In 2019 wordt NatuurWijs opgenomen in het aanbod van het verwonderpaspoort van de
gemeente, waaraan 11 Leidse instellingen deelnemen, te weten: Naturalis, Rijksmuseum
Boerhave, Gemeente Leiden, Technolab, Junior Science lab, Wetenschapsknooppunt Leiden,
Hortus Botanicus Leiden, Sterrewacht Leiden, de Leidse schooltuinen, Naar Buiten en het
Bewaarde Land. Na een bezoek aan de aangesloten instelling krijgen kinderen toegang tot een
digitaal eiland in de verwonderwereld, een leerzame spelomgeving. Er gaat dan ook een
NatuurWijseiland komen.
1.9 Overige locaties
Naast de genoemde locaties werken er vele NatuurWijzers zelfstandig in heel Nederland: van
Terschelling tot Noord-Limburg, van Haarlem tot Doetinchem.

Foto: Marjolein den Hartog

12

1.10. Totaal aantal schoolklassen en kinderen in 2018
In 2018 telden we 14.375 bezoekende kinderen (575 klassen) aan het totale aanbod van
NatuurWijs. Ten opzichte van 2017 zien we dat de cijfers een lichte daling tonen. Na een
aantal jaren van explosieve groei was een jaar stilstaan wellicht te verwachten. De flinke groei
van 2015 tot 2017 werd veroorzaakt door het succes van de projecten in de aandachtswijken
van de grote steden. De uitdaging is om deze scholen vast te houden voor NatuurWijs, nadat
de project periode is afgelopen. De daling op een aantal locaties wordt verder toegelicht in
paragraaf 2.2. Op een aantal locaties is het aantal klassen juist gegroeid: Utrecht/Amersfoort,
Breda en het Bentwoud.

Figuur 1. Het aantal bezoekende klassen en kinderen vanaf 2012 tot en met 2018

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. In 2018 deden 575
klassen mee. In Tabel 1 is het aantal klassen per locatie weergegeven.
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Tabel 1 Aantal klassen per locatie
Locatie

Utrecht/Amersfoort
Breda
Bentwoud
Staatsbosbeheer-locaties
Amsterdam
Den Haag
NPUH
Rotterdam
Overig
Totaal

Aantal
klassen
2018
110
103
74
71
67
49
38
27
36
575

Aantal
klassen
2017
93
87
57
74
85
47
57
54
73
627

Foto: Marjolein den Hartog
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2. PROJECT AANDACHTSWIJKEN
2.1 Samenvatting project aandachtswijken
Middels het aandachtswijkenproject 2015-2017 hebben we 316 klassen/7.823 kinderen uit
aandachtswijken een bijzondere en leerzame natuurervaring kunnen bieden, zoals toegelicht
in het jaarverslag van 2017. In 2018 hebben we aanvullende financiering gezocht en gekregen
om het aandachtswijkenproject voort te kunnen zetten, zodat we scholen uit aandachtswijken
korting kunnen blijven bieden. Sponsoren zijn o.a. Giving Circle, Rotary Breda, Stichting
Haagvalken, Gemeente Amsterdam en met ingang van 2019 Prins Bernard Cultuurfonds en
een fonds dat anoniem wenst te blijven.
2.2 Toelichting aantal klassen aandachtswijken
In totaal zijn er in 2018 179 klassen/4475 kinderen uit aandachtswijken de natuur in geweest.
Dit is een daling ten opzichte van 2017 (225 klassen). De daling komt vooral doordat een
school uit Amsterdam Zuid-Oost gestopt is, die met alle klassen meedeed aan NatuurWijs (26
natuurdagen). Dit kwam door het vertrek van de directeur van de school en gebrek aan
interesse bij haar opvolger om door te gaan met NatuurWijs. In Rotterdam hebben we in 2017
met veel moeite stagescholen kunnen werven waarvan we de meeste in 2018 niet opnieuw
hebben kunnen motiveren om mee te gaan. Een school uit Nijmegen voelt zich na jaren
begeleiding vanuit NatuurWijs voldoende uitgerust om zelf met natuureducatie door te gaan.
Een goede ontwikkeling! In Amersfoort zijn 3 grote scholen uit aandachtswijken die met alle
klassen aan NatuurWijs meedoen.
Locatie
Utrecht/Amersfoort
Breda
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Nijmegen
Overig
Totaal

Aantal
klassen 2018
79
29
18
38
9
2
6
179

Aantal
klassen 2017
52
27
38
40
37
20
7
225

Tabel 2 Het aantal klassen in aandachtswijken daalde in 2018. Zie tekst voor uitleg
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3. WORKSHOPS, TRAININGEN EN TERUGKOMDAGEN
3.1 NatuurWijs workshops en trainingen in 2018
Met een totaal van 150 deelnemers was 2018 een heel goed jaar voor de trainingen. Ter
vergelijking: In 2017 waren er 74 deelnemers. Met name de workshop In verbinding met
natuur was populair, deze werd in 2018 3 keer gegeven. Er was verder één training
NatuurWijzer met open inschrijving en één gesloten training NatuurWijzer voor de nieuwe
locatie in Leiden. Het bezettingspercentage van de training met open inschrijving was hoger
dan 2017 (88% in 2018 ten opzichte van 74% in 2017). De bezetting van de gesloten training
in Leiden was 100%.
Voor de workshops en trainingen, gegeven door zeven ervaren trainers, stelt Staatsbosbeheer
werkschuren en andere locaties beschikbaar.
3.2 Training Spirit of Nature
In 2018 is de Spirit of Nature training geheel
vernieuwd. Deze training is gebaseerd op het
trainingsprogramma ‘Spirit of the Wild’ van
Irene van Lippe-Biesterfeld op Bergplaas, ZuidAfrika. De ‘Spirit of Nature’-training biedt de
deelnemer de handvaten om zich te verbinden
met de natuur, waarbij persoonlijke groei,
intuïtie en spiritualiteit centraal staan. De
bijzondere en mooie locaties in de natuur, de
tijd die je doorbrengt met gelijkgestemden en
de inhoud van de training maken het een
onvergetelijke belevenis. De training bestaat uit
drie delen:
•
•
•

Tweedaagse ‘In verbinding met Natuur’
5-daagse training ‘Spirit of Nature’
Stage onder begeleiding van een mentor

In het kader hiernaast wordt de nieuwe training
Spirit of Nature uitgebreider beschreven.
In
totaal
hebben
er
10
deelnemers
geparticipeerd in deze vernieuwde versie van
de Spirit of Nature training. De evaluaties laten
zien dat deze nieuwe opzet hoog wordt
gewaardeerd door de deelnemers. Men roemt
met name de tijd en ruimte om de natuur echt
te beleven, de mooie omgeving en de
deskundigheid van de trainers.
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Beschrijving van de training ‘Spirit of Nature’
Tijdens de 2-daagse introductie ontvouwt zich
vanuit verbinding, waardering en innerlijke
wijsheid een inzicht in jouw persoonlijke relatie
met de natuur. Je leert hoe je de relatie met de
natuur kunt verdiepen door het openzetten van je
zintuigen en de inzet van je intuïtie. Je maakt
contact met de plantenwereld en de dierenwereld
en kijkt naar de bijdrage van mensen op deze
aarde en naar wat je eigen plek daarin is.
In de 5-daagse training met overnachting krijg je
werkelijk de kans om je helemaal onder te
dompelen in de inspirerende natuur van landgoed
de Hoevens in Alphen (NB). De thema’s die in de
eerste training aan de orde zijn geweest ga je
verdiepen. Je krijgt werkvormen aangereikt die
verdiepend en verbindend werken en je oefent
met elkaar in het doen van meditaties,
visualisaties en andere oefeningen. Daarnaast ga
je onder leiding van een verhalenverteller aan de
gang
met
het
vertellen
van
je
eigen
natuurverhalen. Ten slotte stel je een eigen Spirit
of Nature programma samen wat je uitvoert met
medecursisten waardoor de inhoud aan de praktijk
getoetst wordt.
In overleg met je mentor stel je een Spirit of
Nature wandeling samen. Vervolgens nodig je
een groep uit om deze wandeling onder jouw
begeleiding mee te lopen. Je mentor loopt mee.
Dit wordt eventueel herhaald. Na afloop van de
stage ontvang je een bewijs van deelname en mag
je, onder de vlag van Stichting NatuurWijs,
groepen volwassenen op een gevoelsmatige
intuïtieve manier mee de natuur innemen.

Aantal
workshops/trainingen
met open inschrijving

Aantal
workshops/trainingen
met besloten groepen

Totaal aantal
deelnemers
workshops/trainingen

2

1

56

Werkvormen
Natuurbeleving

1

1

38

NatuurWijs didactiek

1

1

36

Spirit of Nature Deel
1

1

-

10

Spirit of Nature Deel
2

1

-

10

TOTAAL

7

3

150

In verbinding
natuur

met

Tabel 3. Aantal en aantal deelnemers workshops en trainingen in 2018

Foto: Marjolein den Hartog
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3.3 NatuurWijs terugkomdagen in 2018
Een terugkomdag is een bijscholingsdag voor NatuurWijzers. 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.
In 2018 zijn er vier terugkomdagen geweest, twee in het voorjaar en twee in het najaar. We
hebben het aantal terugkomdagen verdubbeld, van twee tot vier. Dit hebben we gedaan om
twee redenen: omdat er ondertussen zoveel NatuurWijzers zijn werden de terugkomdagen ‘te
druk’, men miste de ‘intieme’ sfeer dat ze gewend zijn bij terugkomdagen. Daarnaast wilde we
de reisafstanden voor de NatuurWijzers beperken door een terugkomdag per regio te
organiseren.

Voorjaar
De terugkomdagen in het voorjaar hadden beiden het thema De Eetbare Natuur. De dagen, op
22 maart te gast bij Staatsbosbeheer op de Utrechtse Heuvelrug in Leersum en op 28 maart
op Landgoed De Hoevens in Brabant, werden verzorgd door Laurette van Slobbe. Daarnaast
werd er ruimte gemaakt om kennis te maken met elkaars activiteiten voor NatuurWijs dagen.

Najaar
De terugkomdagen voor het najaar hadden beide het thema Bomen. De terugkomdag op 1
oktober werd gegeven door NatuurWijzer Nout Panken bij het Infocentrum van
Staatsbosbeheer in Den Nul (Overijssel), op 3 oktober door NatuurWijs trainer Jeroen Heindijk
in het natuurgebied Solleveld, Den Haag.
Ondanks de waardering van de deelnemers voor deze opzet hebben we toch besloten om in
2019 terug te gaan naar twee terugkomdagen. De opkomst van de terugkomdagen was laag
in vergelijking met het jaar daarvoor – circa 20 deelnemers per terugkomdag. En de kosten
zijn verdubbeld – we maken immers meer kosten voor locatieverhuur, catering, de kosten
voor de trainer en de sprekers.

3.4 Terugkomdag Spirit of Nature

De terugkomdag van Spirit of Nature werd gehouden op 10 oktober. De dag was onder de
altijd inspirerende leiding van prinses Irene. Het thema voor dit jaar was In communicatie zijn
met de natuur door meditatie en visualisatie. Daarnaast zijn er met elkaar de richtlijnen voor
het begeleiden van een Spirit of Nature excursie aangescherpt. Het leren van elkaars
ervaringen is een belangrijk onderdeel van de terugkomdagen.
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4. COMMUNICATIE
4.1 Website analyse 2018

Bezoekersaantal website
De website is in 2018 veel meer bezocht dan in voorgaande jaren. Het aantal bezoeken
aan de website van NatuurWijs steeg met bijna 50% van 12.688 in 2017 tot 18.696 in
2018. Het aantal personen dat de website bezocht, ging omhoog met ruim 50% van 8.673
in 2017 naar 13.498 in 2018.
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 2018 iets
hoger dan in 2017: 63% tegen 53% in 2017. Dat is net iets hoger dan het gemiddelde
voor een informatieve website als de website van NatuurWijs. De verklaring is dat veel
bezoekers alleen komen voor de activiteiten op de pagina Nu naar buiten (zie Populaire
pagina’s).

Drukbezochte dagen
Dagen dat de website drukbezocht werd kunnen worden herleid naar berichten op Social
Media, met name Facebook en Twitter en het verschijnen van de seizoensnieuwsbrief (4x
per jaar). Met name aankondigingen van nieuwe activiteiten op de pagina Nu naar buiten
zorgt voor bezoekers, en daarnaast bijvoorbeeld het bericht dat NatuurWijs in Leiden van
start gaat en een bericht over de Nationale Buitenlesdag, waarbij de tip wordt gegeven om
de Nu naar buiten-pagina te bezoeken.
Het maximale aantal bezoekers per dag dat gehaald is in 2018 is hoger dan in 2017: 144
tegen 100 bezoekers per dag.

Populaire pagina’s
De 3 best bezochte pagina’s van de website in 2018 zijn dezelfde als in 2017, met het
verschil dat de pagina Nu naar buiten nu bovenaan staat en niet de homepage.
-

NU naar buiten-pagina
Homepage

-

Praktische informatie over trainingen en workshops
De pagina Nu naar buiten werd maar liefst ruim 10.000 keer bezocht, de homepage 7.000
keer.
De pagina NU naar buiten, is in 2018 150% meer bezocht dan in 2017. De pagina, met
elke twee weken een nieuw opdracht, trekt dus steeds meer bezoekers naar de website.
Dit is ook precies één van de doelen van de pagina.
Route naar website
De bezoekers komen voornamelijk op natuurwijs.nl terecht via
• een zoekopdracht (64%)
• door de website in te tikken (zowel de homepage als de pagina Nu naar buiten)
(23%)
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•
•

via rechtstreekse link uit mailings zoals de seizoensnieuwsbrief en artikelen
elders online (7%) of via
Social Media (6%)

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat veel mensen in plaats van de website volledig in
tikken in een browser, deze intikken in een zoekmachine en dan op de link klikken. Met
andere woorden: het gebruik van een zoekopdracht betekent niet dat mensen de site nog
niet kennen.
De rechtstreekse links zijn voornamelijk naar de home-pagina en naar de pagina NU naar
buiten-activiteiten, waarop ook de seizoensnieuwsbrief wordt gepubliceerd.
Het percentage bezoekers dat binnenkomt via Social Media daalt t.o.v. 2017, maar in
absolute aantallen blijft dit aantal ongeveer gelijk.

4.2 Sociale media
Facebook heeft 2180 likes eind 2018 tegen 2004 eind 2017. Op Twitter heeft NatuurWijs
1.165 volgers eind 2018 tegen 1.010 eind 2016. Het aantal volgers eind 2017 is helaas niet
bekend.
NatuurWijs-pagina’s worden nog nauwelijks gedeeld via Pinterest, LinkedIn en Instagram. We
hebben in 2018 zelf ook niet hierin geïnvesteerd.

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 2018:
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 seizoenslesbrieven
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 2018 is de lesbrief over Bomen naar
de 231 leerkrachten gestuurd die zich hebben aangemeld voor de lesbrief. In
2018 is de lesbrief ook meegestuurd met de nieuwsbrief voor scholen van
Staatsbosbeheer. Daarmee is ons bereik aanzienlijk vergroot.
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5. SAMENWERKING
5.1 Bomenmuseum
In 2018 is de samenwerking met het Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum voortgezet. We
hebben het NatuurWijs activiteit Reis door een Boom ontwikkeld. Deze activiteit is getest met
een basisschool uit Driebergen en aan de hand hiervan geoptimaliseerd. De activiteit duurt
een dagdeel en wordt begeleid door NatuurWijzers. Het project is geleid door Jasione van
Esch. Er is financiering beschikbaar gesteld door het Dik Groen Fonds om deze NatuurWijs
activiteit tegen een gereduceerd tarief aan te bieden aan scholen in provincie Utrecht.
5.2 Schooldakrevolutie
In 2018 is de samenwerking met Schooldakrevolutie voortgezet. De oprichters van
Schooldakrevolutie - Sungevity en Urgenda – stellen zich ten doel om de helft van alle
geschikte basisscholen in 2020 van zonnepanelen te 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. In 2018 heeft NatuurWijs een video laten
maken en bijbehorende lesmateriaal geleverd voor het plaatsen op het educatieve portal van
de Schooldakrevolutie (zie https://schooldakrevolutie.nl/educatie/).

Foto: Boudewien van Otten
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6. SPONSOREN
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is co-financierde voor het NatuurWijs-project in de
aandachtswijken van Den Haag en Rotterdam.
Stichting NatuurWijs heeft een raamovereenkomst met Gemeente Amsterdam. Deze
overeenkomst maakt het mogelijk dat alle schoolkinderen in Amsterdam gratis mogen
meedoen aan een NatuurWijs buitendag. Voor de 3-daagse betalen de scholen een aanvullend
bedrag.
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.
Dankzij een genereuze donatie van Stichting Haagvalken zijn wij in 2018 van start gegaan in
Leiden. Er zijn 18 nieuwe NatuurWijzers getraind. Deze zijn allen gekoppeld aan een
stageschool. Er is veel enthousiasme voor de invoering van NatuurWijs in Leiden. Alweer een
nieuwe NatuurWijs locatie! Wij danken Marianne Kalkmann en Juke Loman van gemeente
Leiden voor hun enorme steun om een succes te maken van NatuurWijs in Leiden.
Stichting Vrienden van het Gooi en het Fonds NME hebben de invoering van NatuurWijs in het
Gooi mogelijk gemaakt.
Stichting Edwin Bouwfonds sponsort een nieuwe project in Amsterdam. We gaan in 2019 een
NatuurWijs Zomertoer organiseren voor kinderen uit aandachtswijken dankzij deze financiële
steun.
Stichting The Giving Circle heeft het mogelijk gemaakt dat 550 kinderen uit Rotterdam hebben
kunnen meedoen aan het NatuurWijs Waterwijzer project, een project voor Rotterdamse
kinderen dat ook voor een deel door Provincie Rotterdam financieel ondersteund wordt.
Wij zijn al onze sponsors zeer erkentelijk voor hun financiële ondersteuning.
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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:
•
•
•
•
•
•

financiële bijdrage ten behoeve van office manager en back office van de stichting
uren van de boswachters die NatuurWijs uitvoeren
uren van de directeur van de stichting
uren van bestuursvoorzitter 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 2018 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 en vanuit de buitencentra van Staatsbosbeheer, zijn de meeste NatuurWijzers zzpers. Zij voeren NatuurWijs zelfstandig uit en dragen 10% van hun inkomsten af aan Stichting
NatuurWijs. Er zijn in totaal ruim 100 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 2018 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

Foto: Marjolein den Hartog
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