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Wim Ludeke

BERICHT VAN 
DE VOORZITTER

Voor je ligt het eerste jaarverslag van Natuurcentrum Arnhem als 

zelfstandige stichting. Toen ik bij de overgang van de organisatie van een 

gemeentelijke dienst naar een ‘stichting op eigen benen’ gevraagd werd 

voorzitter te worden, hoefde ik niet lang na te denken. Al jaren kennen 

we Natuurcentrum Arnhem als een zeer belangrijke schakel tussen de 

Arnhemse basisscholen enerzijds en onze mooie groene stad anderzijds. 

Het is dan ook niet alleen voor mij, maar ook voor de kersverse nieuwe 

bestuursleden een eer om daar verder vorm aan te mogen geven. Waarom 

dat een eer is, lees je in dit jaarverslag. 

Het is ongelooflijk wat er in 2017 allemaal gebeurd is op initiatief van 

Natuurcentrum Arnhem. Zoveel partijen waarmee we verbinding hebben 

gezocht om onze doelstelling te bereiken: kinderen én volwassenen 

bewust laten worden van wat de waarde van de natuur kan zijn. Voor 

onszelf, voor het milieu en daarmee voor een duurzame toekomst. 

Onder de bezielende leiding van onze directeur Monique Verstraten en 

met de ongekende inzet van alle medewerkers en vrijwilligers, is 2017 een 

aaneenschakeling van fantastische activiteiten geweest, met ... ach, ik zeg 

er ook niets meer over. Lees het met eigen ogen! 

Heel veel leesplezier gewenst.

Voorwoord
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Directeur Monique Verstraten

NATUURCENTRUM ARNHEM
INLEIDING

Het is 29 maart. Op onze Stadboerderij De Korenmaat is het feest: het 
‘Openingsfeest’ van Stichting Natuurcentrum Arnhem. De stichting is een feit. 
Wat een mijlpaal! Samen met veel mensen uit de stad vieren we de nieuwe start. 
Boordevol energie gaan we aan de slag. Ons doel? Nóg meer slagvaardigheid, 
ondernemerschap en impact realiseren voor een groen en duurzaam Arnhem. 

Het voelde echt anders, best spannend ook. Gaat het ons lukken om op 
eigen benen te staan? Hebben we de begroting goed ingeschat?...Toch ben 
ik vooral ook met vertrouwen aan het jaar begonnen. Zoals de rups ook altijd 
vol vertrouwen al zijn verbindingen loslaat om een vlinder te kunnen worden. 
Vertrouwen dat ik vooral haalde uit het team. Want wat waren we allemaal 
gedreven, ambitieus en enthousiast om van dit jaar een succes te maken.  

Vertrouwen kregen we zeker ook van de gemeente. In financieel opzicht, maar 
ook in steun, ruimte en mogelijkheden. Daarmee is de gemeente een belangrijke 
en waardevolle partner geweest. 

Naar mate het jaar vorderde, voelden we ons gesterkt. Wat ging het goed! Er 
kwamen verschillende nieuwe projecten op ons pad, we ontwikkelden nieuw 
lesmateriaal, openden een biologische winkel, maakten plannen om onze 
boerderijen nóg leuker te maken, professionaliseerden onze communicatie en 
realiseerden bijzondere initiatieven in de stad, samen met onze partners. We 
zagen dat we samen tot veel in staat zijn.

Ik realiseerde me dat, als zelfstandige organisatie, de maatschappelijke 
waarde van onze activiteiten alleen maar was toegenomen. Op het niveau 
van de stad, op het niveau van de organisatie, maar zeker ook op het niveau 
van de mens. Zo vertelde Thijs (40), een vrijwilliger met een afstand tot de 
arbeidsmarkt me onlangs: "Ik ben heel dankbaar voor de werkplek die jullie 
mij bieden ondanks mijn beperkingen. Ik voel me hierdoor weer nuttig en 
betrokken bij de samenleving.” Woorden die me deden beseffen hoezeer we 
als maatschappelijke organisatie écht een verschil maken in het leven van zoveel 
mensen. 

En zo blikken we in dit jaarverslag terug op een bijzonder jaar. 2017 heeft voor 
ons bewezen dat we samen veel moois kunnen bereiken. Een jaar waarin we 
met een enthousiast team en inspirerende initiatieven hebben gebouwd aan een 
fundament voor een duurzame stad.  Een fundament waar ik in 2018 heel graag 
met elkaar op voortbouw. 

Inleiding

Woorden die me deden beseffen 
hoezeer we als maatschappelijke 
organisatie écht een verschil maken in 
het leven van zoveel mensen. 
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Alsof we voor het eerst op kamers gingen, zo 
voelde het begin 2017. We kregen nog wel een 
toelage (subsidie), maar verder moesten we op 
eigen benen staan. En de vergelijking gaat nog 
verder op: net als bij een verhuizing waarbij 
je opnieuw gaat inrichten, moesten wij onze 
organisatie herinrichten.  We kregen voor het eerst 
te maken met extra taken en werkzaamheden, met 
name rondom de bedrijfsvoering. Het losgaan van 
de gemeente was dan ook een hele operatie. 

Het doel van de verzelfstandiging was om de besluitvaardigheid, 
de slagvaardigheid, de efficiency en het ondernemerschap van 
Natuurcentrum Arnhem te vergroten. Grote woorden, maar een 
uitdaging die we met vertrouwen aangingen. Met de wetenschap 
dat de basiskosten betaald werden vanuit de algemene subsidie, 
durfden en konden we echt ondernemen. 

De inrichting van onze organisatie heeft in 2017 veel tijd en 
energie gekost. Een adequate administratie en interne beheersing 
zijn belangrijke voorwaarden om op ieder moment inzicht te 
hebben in de actuele financiële positie van Natuurcentrum 
Arnhem. Gaandeweg het jaar kregen we hierin steeds meer 
inzicht en overzicht. 

Ook de omslag naar een nieuwe ICT-omgeving was een 
tijdrovende klus. We hebben dit pas in september kunnen 
realiseren. Het ging niet helemaal vlekkeloos, maar we zijn 
tevreden met het eindresultaat. Met het inleveren van de pasjes 
en de laatste paar telefoontjes bij de gemeente voelde het echt 
alsof de navelstreng doorgeknipt was.

Uitgangspunt in dit hele traject is altijd geweest dat we een 
betrouwbare werkgever en partner willen zijn. We doen wat we 
zeggen. Het betekent dat we zelf een zo duurzaam mogelijke 
bedrijfsvoering hebben. Onze inkoop is bijvoorbeeld zo 
verantwoord mogelijk en we kiezen onze leveranciers niet alleen 
op basis van prijs en kwaliteit, maar ook op basis van hun 
duurzame beleid.

2017

NATUURCENTRUM ARNHEM
OP EIGEN BENEN

Een belangrijk aandachtspunt bij de 
overgang naar een zelfstandige organisatie 
was het hebben van een heldere en 
zakelijke relatie tussen de gemeente (als 
beleidsmaker, opdrachtgever, verhuurder 
en financier) en Natuurcentrum Arnhem 
(opdrachtnemer, uitvoerder van beleid 
en huurder). We wilden vooral partners 
blijven. Het loskoppelen van elkaar moest 
niet betekenen dat we elkaar daadwerkelijk 
zouden 'loslaten'.  

Dit is in onze beleving heel prettig 
verlopen. Een voorbeeld is de goede 

relatie met onze contactpersonen van 
Vastgoedbedrijf Arnhem. In de periode 
voorafgaand aan de verzelfstandiging 
is veel met elkaar gesproken en zijn 
er heldere afspraken gemaakt, die 
daarvoor ontbraken. In 2017 merkten 
we hierdoor dat we snel zaken konden 
regelen en konden teruggrijpen op 
eerder gemaakte afspraken. Samen 
werken we aan een goed beheer van 
de panden, waarbij elke partij doet 
waar hij goed in is.

Zo hebben we onze partners op het gebied van financiën 
en ICT-ondersteuning gekozen. Want we zijn te klein om dit 
zelf te doen. Deze partners zitten in Arnhem en het contact 
is intensief. Zo houden we controle op deze belangrijke 
functies.

Na een eerste jaar als zelfstandige stichting kunnen 
we voorzichtig concluderen dat er een stap is gezet 
in het verwezenlijken van de beoogde doelen van de 
verzelfstandiging. In de volgende hoofdstukken is te 
lezen hoe we dit in de praktijk vertaald hebben. 

Onze positieve resultaten blijven in NME-land niet 
onopgemerkt. Want samen met hun gemeente kijken veel 
andere NME-centra hoe ze hun activiteiten anders kunnen 
gaan organiseren. We spreken daarover met collega’s uit 
het land en dienen met onze organisatie regelmatig als 
voorbeeld. En dat is iets 
waar we met recht trots 
op mogen zijn.  

DE GEMEENTE
EEN BETROUWBARE
PARTNER

Op eigen benen
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2017

NATUURCENTRUM ARNHEM
STIP OP DE HORIZON

In de tweede helft van 2017 werd duidelijk dat 
een kritische kijk op onze positionering nodig 
was. De verzelfstandiging dwong ons onze koers 
aan te scherpen en gezamenlijk een kader voor 
de toekomst te bepalen. Daarbij werden vragen 
gesteld als: 'Welke boodschap willen wij de 
wereld meegeven? En welke belofte doen we 
aan onze doelgroep? Uiteindelijk resulteerde dit 
in een strategisch raamwerk dat als inhoudelijk 
vertrekpunt zal dienen om Natuurcentrum Arnhem 
de komende jaren stevig neer te zetten.

Onze visie 
Natuurcentrum Arnhem streeft naar een groene en 
duurzame stad waar kinderen opgroeien dichtbij de 
natuur. We doen wat we doen vanuit de wetenschap 
dat contact met de natuur onmisbaar is voor een 
gezond lijf, een gezonde ontwikkeling en een duurzame 
toekomst. Omdat het directe contact met de natuur 
steeds minder vanzelfsprekend wordt, wil Natuurcentrum 
Arnhem een belangrijkere rol vervullen in het verbinden van 
stadsbewoners met de natuur. Want vanuit verbondenheid 
ontstaan respect, betrokkenheid en hulpvaardigheid.

Onze missie 
Natuurcentrum Arnhem ziet het als haar missie om mensen 
bewust te maken van het belang van natuur en de eigen rol 
in het behoud ervan. Dit doen we door hen natuur te laten 
ontdekken en beleven, ze daarmee te inspireren en zoveel 
mogelijk handvatten aan te reiken om duurzame keuzes te 
(kunnen) maken in en voor de eigen leefomgeving.  

WAAROM WE DOEN 
WAT WE DOEN

Onze ambitie 
Om Natuurcentrum Arnhem 
toekomstbestendig te houden, willen 
we de focus de komende jaren meer 
leggen op het vraaggericht ontwikkelen 
van educatieve programma's, het blijven 
werken aan de aantrekkelijkheid van de 
locaties en op het in verbinding brengen 
van verschillende partijen en wijkbewoners 
op het gebied van (sociale) duurzaamheid 
en natuurbeleving (burgerparticipatie/
-initiatieven). Natuurcentrum Arnhem wil 
zich daarbij ook richten op het ontwikkelen 
van andere functies, te weten: gezondheid 
(leefstijl), sociale interactie (ontmoeten) en 
participatie (vrijwilligers en stage)  

Onze strategie 
Natuurcentrum Arnhem wil de 
Arnhemse burger bewust maken van 
de eigen rol in de leefomgeving en, 
door handvatten aan te reiken, hen 
faciliteren in het aannemen van een 
duurzame én gezonde levensstijl. Dit 
doen we door te investeren in NME-
educatie in de stad, het beheren van 
twee biologische locaties en gronden 
in de stad en door samen te werken 
met partners aan groene initiatieven in 
de wijk. 

We stellen ons actief op naar bezoekers 
en basisonderwijs, positioneren ons 
midden in de wijk en verbinden 

mensen en groene initiatieven in de 
stad. We werken vraaggericht en met 
een hoge mate van laagdrempeligheid. 
Het streven naar 'belevend leren' en 
'genieten' staan in ons werk centraal 
net als een zich steeds ontwikkelende 
duurzame bedrijfsvoering.  

Door een katalysator te zijn tussen 
gemeentelijke ambities en de 
Arnhemse samenleving en samen te 
werken in een team van professionals, 
vrijwilligers en mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt, wil 
Natuurcentrum Arnhem een belangrijke 
partner blijven in de uitvoering van 
gemeentelijk beleid.   

Stip op de horizon



DEELNEMENDE SCHOLEN    DEELNEMENDE GROEPEN 

100 % 67 %
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2017

NATUURCENTRUM ARNHEM
JONG GELEERD, 
OUD GEDAAN

Ook in 2017 besteedden we veel aandacht aan het 
creëren van een breed en interessant NME-aanbod 
voor scholen in Arnhem.  We werken vanuit de 
overtuiging dat volwassenen, die op jonge leeftijd 
natuur- en milieueducatie hebben genoten, meer 
waarde hechten aan natuur, milieu en duurzaamheid 
en daar vervolgens meer naar kunnen en willen 
handelen. Het gaat echter verder dan dat; 
door aandacht te besteden aan NME leggen 
we de basis voor ontplooiing, welbevinden 
en gezondheid van kinderen.    

Zoals ieder jaar boden we in 2017 ons aanbod op 
verschillende manier aan; via binnen- en buitenlessen in onze 
mooie parken, op onze boerderijen en op scholen. Tijdens 
de lessen maken we zoveel mogelijk gebruik van levende 
dieren van de boerderij (zoals een lammetje of eend) en 
onze dier-o-theek (zoals een slang, wandelende tak of 
schildpad). Dit komt voort uit onze doelstelling om kinderen 
zoveel mogelijk in aanraking te brengen met de levende 
natuur.

Daarnaast kunnen de scholen lesmateriaal lenen, zodat zij 
hier zelf in de klas mee aan de slag kunnen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan leskisten. Ook kunnen scholen dieren 
voor een korte periode 'lenen' via onze dier-o-theek. 
Dierenwelzijn staat daarbij altijd voorop.

In het schooljaar 2016/2017 is de afname van ons reguliere 
aanbod ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Voor een meer uitgebreide toelichting op ons 
reguliere aanbod verwijzen wij naar ons jaarprogramma.

IN VOGELVLUCHT

Gebruik producten
 
Schooljaar  '16-'17 '17-'18
Buitenlessen  465 458
Binnenlessen  393 370
Dierotheek   475 431
Leskisten  302 295
Materiaalzendingen  123 13
Maatwerk   19

20 tuinierende scholen

2 scholen geholpen bij het 
opstarten van een groen schoolplein

11 leskisten verkocht, 
welke we zelf ontwikkeld hebben

Jong geleerd, ...



UITGELICHT: 
MAATWERK OP 
SCHOOL

We zijn er trots op dat het ons ook dit jaar weer is gelukt dat álle scholen 
van ons afnemen. Dat dit ieder jaar opnieuw gebeurt, is een duidelijk 
teken dat de scholen tevreden zijn over ons. Om onze lessen nog verder 
te verbeteren zijn we in 2017 begonnen met het vragen van schriftelijke 
feedback van leerkrachten bij de binnenlessen. Zie hieronder de 
resultaten.

In totaal hebben we van 66 leerkrachten feedback gehad over 
5 verschillende lessen. Over het algemeen zijn de leerkrachten zeer 
tevreden en de kinderen zeer betrokken. Aandachtspunt is de inhoudelijke 
verdieping. In verband met de niveauverschillen van de kinderen kiezen 
we voor een gemiddelde inhoud van de lessen. Sommige leerkrachten 
geven aan dat de lessen te moeilijk zijn, anderen vinden dezelfde les te 
eenvoudig.  We gaan voor komend jaar bekijken of we leerkrachten in 
kunnen laten schrijven voor lessen van lagere of hogere groepen en of we 
de opdrachten op twee niveaus kunnen aanbieden. Op die manier hopen 
we bovenstaand probleem op te lossen. 

    slecht onvoldoende matig Voldoende  goed
Inhoudelijke verdieping    1 4 30  31
Interactie leerkracht / leerling    1 12  53
Duidelijkheid instructie    1 3 11  51
Betrokkenheid leerlingen     3  63
Variatie opdrachten     2 11  53
Uitvoerbaarheid opdrachten    1 19  46
Inrichting leslokaal      14  52

FEEDBACK 

Een fantastisch leerzame 
les die met humor werd 
aangeboden.

Anonieme reactie in ênquete onder leerkrachten

14 15

Lichtenbeek, een school voor kinderen 

met een verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking, deed in 2017 een beroep op 

ons. Zij wilden graag aan de slag met 

natuureducatie. Vanwege het speciale 

vervoer is het voor de school vaak 

lastig om met de leerlingen naar onze 

lessen te komen. Daarom organiseerden 

we in 2017 natuurdagen op de 

school zelf. Uit ons hele aanbod van 

belevingsactiviteiten en excursies stelden 

we een programma samen dat past bij 

de school én bij de (mogelijkheden van 

de) kinderen. 

Maatwerk 

Jaarlijks voert ons educatieteam gesprekken met de natuurcoördinatoren 
van alle Arnhemse basisscholen. Dit zijn voor ons zeer waardevolle 
gesprekken. We krijgen bijvoorbeeld feedback over ons aanbod en het 
geeft ons de kans om ons op te stellen als een echte partner op het 
gebied van natuur- en milieu-educatie. 

Tijdens dit gesprek blikken we vooruit om te zien of er dat schooljaar 
activiteiten zijn waarbij we ondersteuning kunnen bieden. Ook komen 
leerkrachten zelf steeds vaker met vragen buiten het vaste aanbod om. 
Die vragen zijn van harte welkom, want we kunnen op veel verschillende 
manieren ondersteuning bieden. Denk aan: koppelen van ons aanbod aan 
de methodes voor wereldoriëntatie, meedenken bij de invulling van een 
thema, leveren van materiaal en het geven van workshops. De meeste van 
deze verzoeken kunnen we voor scholen in Arnhem kosteloos uitvoeren.

Ons doel was om in 2017 aan 20 scholen maatwerk te leveren. Dat zijn 
er uiteindelijk 19 geworden. 

Groene schoolpleinen
Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige 
beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het 
behoud van biodiversiteit. Natuurcentrum Arnhem begeleidt scholen in 
het proces van herinrichting van hun schoolplein. Samen met de school 
nemen we de wensen op en brengen we de randvoorwaarden voor 
het ontwerp in kaart. Dankzij de samenwerking met toestelleverancier 
Kompan in 2017 kunnen we scholen ook op weg helpen bij de realisatie 
van het ontwerp en de fondsenwerving. Natuurcentrum Arnhem heeft 
in 2017 bij verschillende scholen meegedacht over de (her)inrichting van 
tuin/plein. 

We werkten daarbij ook samen met Resto van Harte. Zij gaven kookles 
met groenten uit de schoolmoestuin, wat een zeer positieve uitwerking 
heeft op de interesse van kinderen in gezonde voeding. Ook was er 
een nauwe samenwerking met de beleidsambtenaar op het gebied 
van stadslandbouw. Samen hebben we op een aantal schoolpleinen 
eetbare groene elementen toegevoegd en bijgedragen aan de 'Visie 
Stadslandbouw'.

Ons doel voor 2017 was bij te dragen aan de vergroening van één 
schoolplein. Uiteindelijk werden het er twee. Daarbij zagen we de 
interesse van scholen in moestuinieren stijgen van 18 (2016) naar 20 
(2017). 

Jong geleerd, ...



ons ondersteund bij het maken van de kaarten rondom 
kunst. Met al deze kaarten kan de leerkracht ‘d’r even 
uit!’ met de klas zonder de reguliere lesstof tekort te 
doen. In 2018 gaan we dit product op de markt brengen.

 

 

UITGELICHT: 
NIEUW(S) 
IN 2017 
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Bomen? Boeien!
In 2017 hebben we voor het eerst actief een door 
onszelf ontwikkelde leskist te koop aangeboden aan 
collega NME's in het land. We kregen veel positieve 
reacties op deze leskist, genaamd ‘Bomen? Boeien!’ 
Uiteindelijk hebben we er 11 verkocht en we wisten 
daarmee zelfs een beetje winst te maken. 

Deze winst gaan we inzetten voor het ontwikkelen 
van ander nieuw lesmateriaal, genaamd ‘Even d’r 
uit!’ Naast het ondersteunen van scholen bij het 
creëren van een groene schoolomgeving, willen 
we ze ook helpen bij het educatieve gebruik van 
deze ruimte. Hiervoor hebben we voor elke bouw 
opdrachtkaarten ontwikkeld rondom taal, rekenen, 
techniek en filosofie. Kunstbedrijf Arnhem heeft 

 

Trends in NME
Omwille van bezuinigingen hebben veel collega-NME's hun aanbod de 
afgelopen jaren sterk zien afnemen, veelal ten koste van de kwaliteit van 
hun lessen en lesmateriaal. Dit geldt gelukkig niet voor Natuurcentrum 
Arnhem. We kunnen onze ondersteuning zowel projectmatig 
aanbieden, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen op specifieke 
duurzaamheidsthema's, als met een ruime keuze aan leskisten en ander 
educatief materiaal. Dat is belangrijk, want uit onze cijfers blijkt dat 
er vanuit scholen nog steeds een grote vraag is naar ondersteunend 
lesmateriaal. Wij zijn dan ook blij dat we in Arnhem, in tegenstelling tot 
veel andere steden, nog steeds een sterk NME- programma kunnen 
aanbieden. 

Wat ontzettend belangrijk dat 
jullie in Arnhem nog steeds 
kunnen inzetten op een sterk 
en breed programma voor voor 
natuureducatie. Vivian Siebering, Moderator GDO 

(Landelijk NME Netwerk)

Jong geleerd, ...



AANTAL BEZOEKERS  

>205.000
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NATUURCENTRUM ARNHEM
BOERENLEVEN IN DE STAD

We werkten hard aan onze locaties; laagdrempelige 
en aantrekkelijke stadsboerderijen, waar jong 
én oud zich, midden in de stad en de seizoenen 
rond, welkom voelt. Hier brengen we bezoekers 
in contact met al het moois dat dieren en natuur 
aan beleving en verwondering te bieden hebben. 
In een natuurlijke omgeving leren kinderen respect 
te krijgen voor de natuur en raken ze gemotiveerd 
haar te beschermen. Daarnaast streven we er met 
onze boerderijen ook naar om mensen bewust te 
maken van de noodzaak van duurzaam en gezond 
voedsel. 

De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in 
stadsboerderij de Korenmaat. Nu is het de beurt aan 
stadsboerderij Presikhaaf om opgeknapt te worden. De 
kracht van deze boerderij zit vooral in het aantal en de 
diversiteit van de veestapel, maar de aantrekkelijkheid 
en ontdekkingsmogelijkheden van de locatie laten te 
wensen over. Samen met een landschapsarchitectenbureau 
is er in 2016 een herinrichtingsplan voor Stadsboerderij 
Presikhaaf gemaakt, waarmee we van deze boerderij weer 
een aantrekkelijke en veelzijdige bezoekerslocatie willen 
maken zonder dat het agrarische karakter verloren gaat. De 
realisatie hiervan zal vermoedelijk doorlopen tot in 2025. 

We zijn in 2017 gestart met de eerste aanpassingen op het 
terrein. Het meest zichtbaar zijn de aanpassingen aan onze 
‘voortuin’ oftewel de insectentuin. Hierbij zetten we in op 
een open beeld vanaf de straat, zodat bezoekers zich nog 
meer uitgenodigd voelen om op ons terrein te komen.

IN VOGELVLUCHT

Afname producten
 

91 kinderen namen deel
aan ons project de Boerderijschool

13 kinderen namen een 
heel seizoen deel aan ons 
moestuinproject in de Kindertuin

8 kinderen namen een 
heel seizoen deel aan ons project
Boerderijkids op Presikhaaf

56 groepen kinderen 
namen deel aan ons project 
Werken met de boer.

Boerenleven in de stad



We kunnen nu dus met trots 
zeggen dat we de eerste 
stadsboerderij van Nederland 
zijn die dankzij een zonneveld 
stroomneutraal is.

Arnold Steenhuis, beheerder stadsboerderij de Korenmaat

UITGELICHT: 
NIEUW(S) IN 2017
In de media: 

Stadsboerderij de Korenmaat van Natuurcentrum Arnhem is de eerste 
stadsboerderij in Nederland die nu al haar stroom opwekt met een 
eigen zonneveld. Slim Opgewekt plaatste maar liefst 180 zonnepanelen 
in veldopstelling op het weiland bij de Korenmaat. Voor het zover was 
moesten heel wat drempels worden overwonnen. Arnold Steenhuis, 
beheerder van de Korenmaat: “In 2015 besloten we dat we onze eigen 
zonnestroom op wilden gaan wekken. Anders dan bij stadsboerderij 
Presikhaaf, de andere inmiddels stroomneutrale boerderij van 
Natuurcentrum Arnhem, waren de daken van de Korenmaat niet geschikt 
om zonnepanelen te installeren. Samen met Slim Opgewekt maakten 
we daarom het plan om een zonneveld te realiseren. Het verkennen van 
mogelijke locaties en het verkrijgen van de benodigde vergunningen heeft 
even geduurd. De laatste stap namen we vorige week. Toen kreeg onze 
beperkte elektriciteitsaansluiting een upgrade zodat we ruim baan hebben 
voor onze eigen zonnestroom. We kunnen nu dus met trots zeggen dat 
we de eerste Stadsboerderij van Nederland zijn die dankzij een zonneveld 
stroomneutraal is”.

Andere duurzame energie-ontwikkelingen
Natuurcentrum Arnhem investeert al enige tijd in duurzame energie-
oplossingen. Het zonneveld is voor nu de laatste aanwinst. De Korenmaat 
realiseerde al eerder diervriendelijke ledverlichting op de parkeerplaats 
van de stadsboerderij en een stand-alone zonnepaneel op het terras van 
boerderijcafé de Hooijmaat waarmee mensen hun laptop en mobiele 
telefoon kunnen opladen. Daarnaast wordt binnenkort een fietsenrek met 
laadmogelijkheden voor e-bikes geplaatst en wordt i.s.m. de gemeente 
Arnhem en het bedrijf Allego gewerkt aan het realiseren van een laadpaal 
voor elektrische auto’s.
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Belevend genieten
De locaties zijn gericht op belevend genieten van alles wat duurzame 
landbouw en natuur aan verwondering te bieden hebben. Er is natuurlijk 
altijd wat te doen en te beleven op de boerderij: spelen in de waterpomp, 
rondrijden met de speeltraktortjes of helpen de geiten in de wei te doen. 
We geloven dat de verwondering over alles wat leeft op de boerderij en 
de tuin nog beter werkt als je vaker op de boerderij komt en ook echt 
meehelpt. Dat realiseren we door onder andere onderstaande activiteiten 
te organiseren.
 

 Kindertuinen
In de kindertuin op stadsboerderij de Korenmaat kunnen kinderen een 
heel seizoen tuinieren in hun eigen moestuintje. Tuinieren is voor hen een 
enorm inspirerende bezigheid. Leuk, leerzaam, én super belangrijk: als 
een kind ziet wat het allemaal alleen kan, dan gebeurt er van alles waar we 
vooraf niet bij stil staan. 

 Boerderijschool
In ons project 'de Boerderijschool' komen twee scholen een heel jaar 
meewerken met de boer op stadsboerderij de Korenmaat. Leerlingen 
leren van alles over de werkzaamheden op de boerderij, waarom je deze 
doet en voor wie. Daarnaast vragen we van de kinderen om samen te 
werken, door te zetten en discipline te tonen. Een soortgelijke constructie 
hebben we met het Arentheem College op stadsboerderij Presikhaaf.

 Kinderfeestjes
We nodigen kinderen actief uit om hun kinderfeestje te komen vieren 
op onze boerderij. Kinderen kunnen gebruik maken van onze educatieve 
verjaardagskisten of mogen ‘meewerken met de boer’. Een groot succes, 
want wie wil er nu geen kippen en konijnen voeren?

Foto onder: op stadsboerderij de Korenmaat 
openden we in 2017 een zonnepanelenveld 
met 180 panelen, die de boerderij volledig 
voorziet van energie. 

Boerenleven in de stad
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Waarom komt er rook 
uit de mesthoop? 

Nayila (11), deelneemster aan ons programma de Boerderijkids.

 Boerderijkids
Sinds een aantal jaren loopt op stadsboerderij Presikhaaf het succesvolle project 
'Boerderijkids'. Kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar komen wekelijks meehelpen 
op de boerderij. De klussen zijn educatief van aard. 

 

Weidebeheer
Natuurcentrum Arnhem heeft ook in 2017 weer op een prettige manier samen 
kunnen werken met afdeling Bossen en Parken van de gemeente Arnhem. De 
afdeling beheert namens de gemeente vele terreinen en weilanden in de stad. 
We pachten een deel van deze weidegronden en beheren een aantal andere 
weilanden onder een gebruikersovereenkomst in een biologische bedrijfsvoering.

We doen dit naar tevredenheid van onze opdrachtgever. Er is regelmatig contact 
over tijdstippen waarop vee wordt in- en uitgeschaard en over het wanneer en 
hoe te maaien van percelen ten behoeve van het winnen van wintervoer. Naast 
de vaste afspraken komt het ook voor dat wij samen tussentijdse of incidentele 
afspraken maken over gebruik van extra gronden door ons of uitwisseling van 
percelen vanwege wensen van andere grondgebruikers van de afdeling Bossen 
en Parken. We proberen elkaar daarbij zoveel mogelijk ter wille te zijn. 
In voorkomende gevallen biedt Natuurcentrum Arnhem ondersteuning aan 
afdeling Bossen en Parken door transport of opvang van een kalf uit de kudde 

Het is mooi om te zien hoe kinderen groeien in wat ze 
kunnen als ze hier wat langer zijn. Ze leren samenwerken, 
respect hebben voor anderen en zorgdragen voor de 
planten en dieren hier op de boerderij.  
  
  Barbara van Pommeren, begeleider Boerderijschool stadsboerderij de Korenmaat



Galloways in Meinerswijk, als dreigt dat deze onvoldoende 
bestand is tegen de natuurlijke leefomgeving. In 2017 is zo 
een kalf geadopteerd door een koe op de locatie Presikhaaf. 

In 2018 zullen verdere samenwerkingsmogelijkheden worden 
verkend. Een compleet overzicht van de verschillende 
weides vind je in de bijlage. 

FEEDBACK
In zijn algemeenheid krijgen we veel ongevraagde positieve 
feedback van bezoekers naar aanleiding van een bezoek aan 
de boerderijen. Deze feedback betreft meestal positieve 
ervaringen met dieren en reacties op activiteiten. Op 
stadsboerderij de Korenmaat horen we daarnaast regelmatig 
positieve opmerkingen over de staat en inrichting van het 
terrein en de ontdekkingsmogelijkheden. Op stadsboerderij 
Presikhaaf krijgen we veel positieve reacties op onze 
boerderijwinkel.

Opbouwende kritiek is er op het aanbod en de inrichting van 
stadsboerderij Presikhaaf. Naast onze eigen visie op deze 
boerderij heeft dit ons gemotiveerd om aan de slag te gaan 
met de locatie.

Op stadsboerderij de Korenmaat geven bezoekers vaak aan 
meer contactmogelijkheden te willen hebben met vooral 
de kleindieren (cavia’s en konijnen). De diervriendelijke 
(groeps)huisvesting van deze dieren wordt door bezoekers 
zeer gewaardeerd, maar zorgt er ook voor dat de dieren 
lastig te benaderen zijn voor publiek. Bovendien brengt 
deze vorm van huisvesting met zich mee, dat de dieren 
redelijk “vrij van geest” zijn en zich liever niet laten 
hanteren. Contactmomenten van bezoekers met deze dieren 
beperkt zich nu vooral tot het betrekken van kinderen bij 
voermomenten. Hierbij laten de dieren zich wel aanhalen. 
Met deze feedback in gedachten zal medio 2018 een 
knuffelruimte worden ingericht waar we een
diervriendelijke huisvesting combineren met mogelijkheden 
tot het onder begeleiding “knuffelen” van kleindieren. Deze 
ruimte wordt tevens toegankelijk voor mindervaliden. 

Op stadsboerderij  Presikhaaf voldoet de groepshuisvesting 
van de konijnen (en de cavia’s) niet. Mede op basis van  de 
feedback van bezoekers wordt in 2018, als onderdeel van de 
herinrichting, een nieuw kleindierverblijf gerealiseerd, dat 
in alle opzichten voldoet aan eisen op het gebied van zowel 
dierenwelzijn als publieksvriendelijkheid.

Altijd iets te beleven! Dieren bekijken, aaien en 
erover leren, kippen vangen, bijen bewonderen, 
kikkers tellen, glijbaanpret en tractorraces! En 
naast de pannenkoeken zijn vooral de klimboom, 
het nieuwe waterparcours en de waterpomp 
bij mijn dames een grote hit. Vaak zo gezellig 
dat ze met blote voeten eindigen in een 
modderpoel. Op en top genieten dus! 
 

      Esmeralda Hendriks. In een recensie op Facebook. 

      



Foto linkerpagina:

Winkelvrijwilligerster Hedwig achter de toonbank van onze nieuwe 

boerderijwinkel op stadsboerderij Presikhaaf.

Foto rechterpagina: 

In maart 2017 verscheen voor de tweede keer ons 

Heemtuinbier – Heemels Gageltje; een exclusief biertje, in kleine 

oplage gebrouwen en gebotteld in Openluchtmuseum Arnhem.

Bron: de Gelderlander. 30 maart 2017.

Boerderijwinkel Presikhaaf
In mei 2017 openden we onze vernieuwde 
boerderijwinkel op stadsboerderij Presikhaaf. 
Voor Natuurcentrum Arnhem is duurzaam 
voedsel en informeren over de keuzes die 
mensen op dit gebied hebben heel belangrijk. 
Daarom worden onze stadsboerderijen 
biologisch beheerd. Met respect voor mens 
en dier en in harmonie met de natuur. Met de 
boerderijwinkel wilden we een verkooppunt 
realiseren voor biologische producten van 
onze eigen boerderij (met name vlees, 
honing, eieren en seizoensgroenten- en fruit). 
Daarnaast moest de winkel ook inhoud geven 
aan onze educatieve functie, dat wil zeggen 
dat we met de producten die we verkopen  
zoveel mogelijk ‘ons verhaal’ vertellen. We zijn 
blij verrast met de resultaten van de winkel. We 
hebben twee keer zoveel vlees verkocht dan 
verwacht. 

Dit is een goed voorbeeld van een meer 
commerciële activiteit, die tevens bijdraagt 
aan het uitdragen van onze missie en visie. 
Daarnaast draagt de opbrengst van vee 
en andere producten en diensten direct bij 
aan de exploitatie van de boerderijen. Met 
deze inkomsten kunnen we bijvoorbeeld de 
broodnodige aanpassingen aan ons terrein 
doen.

UITGELICHT: 
NIEUW(S) IN 2017
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In 2017 hebben we voor het eerst ervaring op 
mogen doen met projectmatig werken. Ons doel 
was om op de duurzaamheidsthema’s energie, kli-
maatbestendig, afval en voedsel een extra project 
te draaien. En dat is goed gelukt! We hebben deze 
werkvormen geëvalueerd en gesproken over hoe 
we dit komend jaar nóg beter kunnen doen. In dit 
hoofdstuk lichten we een aantal projecten uit. Voor 
een volledig overzicht verwijzen we graag naar ons 
jaarprogramma. 

Regionale Kinderklimaattop
Op 6 oktober 2017 organiseerde Natuurcentrum Arnhem, in 
samenwerking met de gemeente, de twee waterschappen 
en Vitens, voor de derde keer een kinderklimaattop. Met 
de kinderklimaattop dagen we kinderen uit om oplossingen 
te bedenken op het gebied van duurzaamheid in de meest 
brede zin van het woord. In 2017 stond het thema 'water' 
centraal. Ter voorbereiding kregen de drie deelnemende 
scholen een introductieles van Natuurcentrum Arnhem. 

Jeugdprogramma Gelders Energieakkoord
In samenwerking met IVN Gelderland en Klimaatverbond hebben 
we raadsleden, wethouders en scholen bij elkaar gebracht voor 
klimaatlessen in het kader van Gelders Energieakkoord. De kinderen 
gingen in gesprek met de wethouder en het raadslid over een 
duurzame wijk in 2035.

Ruimtekoers: 
Samen bouwen aan een duurzame stad
Hoe gebruiken we de ruimte nu en in de toekomst als we met nog 
meer inwoners zijn? Hoe kun je prettig spelen in de wijk en waar is 
er ruimte voor groen? De derde editie van het succesvolle culturele 
festival Ruimtekoers vond in november plaats in Arnhem-Zuid. 

In aanloop naar het festival bezocht Natuurcentrum Arnhem scholen 
in Arnhem om samen met de leerlingen 

te onderzoeken wie de bewoners van hun wijk zijn en wat ervoor 
zorgt dat het fijn is om in die wijk te leven voor zowel mensen als 
planten en dieren. Iedere klas ging vervolgens zelf de wijk in om te 
bepalen wat waardevol is en welke elementen vervangen mogen 
worden. De klassen maakten daarna ontwerpen die erop gericht 
waren om de wijk ook in de toekomst prettig, praktisch en leefbaar 
te houden. 

Het beste idee per school werd afgevaardigd om op het 
festivalterrein in een maquette verwerkt te worden door de 
leerlingen zelf. Samen bouwden we een innovatieve stad voor de 
toekomst!

2017

NATUURCENTRUM ARNHEM
ONZE EDUCATIEVE 
PROJECTEN

Wat ik bijzonder vind is dat ik 
hier allemaal kinderen zie en 
hoor, die zich heel erg bewust 
zijn van de toekomst en wat dit 
betekent voor het watergebruik. 
Dat geeft mij vertrouwen in de 
toekomst.

Wethouder Ine van Burgstede.

UITGELICHT:
AFVALVRIJE SCHOLEN

Is het mogelijk om alle afval op school 
te scheiden of houdt je altijd restafval 
over dat verbrand moet worden? In 
opdracht van de gemeente mochten 
we in 2017 met enkele Arnhemse 
scholen deze leuke uitdaging aan-
gaan. Wie lukt het om een (rest)
afvalvrije school te worden? 

Winnnaar 
Uiteindelijk kwam de Kentalis Bosschool als winnaar uit 
de bus. De uitdaging? Afval scheiden, minder restafval 
overhouden en vooral minder afval produceren. 

En dat lukte. De school wist haar papierafval terug te 
brengen van 3,5 kilo per week naar minder dan een kilo! 

Het project is afgesloten met een themaweek en een open 
dag voor de ouders. Maar dit betekent niet het einde van 
de gescheiden inzameling! De school blijft het afval scheiden 
en letten op de hoeveelheid afval. 

Voor meer informatie over dit project zie het jaarprogram-
ma.

Daarna zijn de leerlingen zelf in groepjes aan de 
slag gegaan om duurzame oplossingen te bedenken 
voor waterproblemen. Deze werden tijdens de 
top gepresenteerd aan een vakjury. De kritische 
jury, bestaande uit wethouder Ine van Burgsteden 
en vertegenwoordigers van de waterschappen, 
beoordeelden de ideeën van de leerlingen op de 
criteria van klimaat en duurzaamheid, bijdrage aan de 
oplossing van het klimaatvraagstuk, originaliteit en 
presentatie. 

Debat
Onderdeel van de Kinderklimaattop was het voeren van 
een debat met de beslissers van de stad. Tijdens dit 
debat konden de scholieren kritische vragen stellen aan 
wethouders, uitvoerders en vertegenwoordigers van de 
waterschappen.

 

Studio Halfvol over onze bijdrage aan Ruimtekoers festival 2017.

Onze samenwerking 
met Natuurcentrum 
Arnhem was ontzettend 
waardevol. Door haar 
netwerk, kennis en 
ervaring hebben we 
een mooi educatief 
programma aan 
Ruimtekoers kunnen 
verbinden. Voor ons een 
groot succes en zeker iets 
om een volgende keer uit 
te breiden.

Onze educatieve projecten
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Als je kinderen dit soort 
belangrijke lessen en 

ontdekkingen mee kan 
geven, hoe leuk is dat! 

Ilse Cornoelje, leerkracht basisschool 't Panorama Arnhem

Energy Battle
Bewustwording en gedragsverandering. Dat is volgens Natuurcentrum Arnhem 
de sleutel naar een duurzame samenleving. Om die reden begeleidden we in 
2017 een tweetal scholen die meededen aan de Energy Battle: een landelijke 
energiebesparingswedstrijd voor gemeenten. Het doel? In korte tijd zo veel 
mogelijk energie besparen. Door mee te doen aan de Energy Battle leren 
deelnemers een belangrijke les: grote veranderingen zitten in kleine verbeteringen. 
Natuurcentrum Arnhem hoopt met de positieve ervaringen uit 2017 in 2018 nog 
veel meer scholen te kunnen enthousiasmeren om deel te nemen.

UITGELICHT: BASISSCHOOL 'T PANORAMA
Betekenisvol onderwijs creëren door onderzoekend en ontdekkend leren. Dat is de 
grote drijfveer van leerkracht Ilse Cornielje van basisschool ’t Panorama in Arnhem. 
Ze werd dit jaar dan ook ont-zet-tend blij toen we haar interesse polsten voor 
deelname aan de Energy Battle. 

"Les over energiebesparing? Duh….moet dat?"In eerste instantie stonden haar 
leerlingen niet meteen te juichen, maar uiteindelijk bleek meedoen aan de Energy 
Battle een groot succes.  De meest creatieve oplossingen kwamen voorbij. Eten bij 
kaarslicht, een graadje kouder douchen, thee zetten in de magnetron…en naarmate 
de wedstrijd vorderde nam het enthousiasme van de leerlingen zichtbaar toe.

 

 

Het leuke aan de Energy Battle is dat het alle elementen van onderwijs in zich 
heeft. Ik ben ervan overtuigd dat als je reguliere lesstof toepast in een reële 
situatie, die dichtbij de belevingswereld van het kind staat, het veel beter 
beklijft. Ik zag de motivatie bij mijn leerlingen enorm toenemen en zou andere 
scholen zeker aanraden om volgend jaar mee te doen.
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2017

 
NATUURCENTRUM ARNHEM
ONZE ACTIVITEITEN 

Naast de belevenissen de seizoenen rond 
organiseren we ook eenmalige activiteiten door 
het jaar heen. Hiermee willen we het publiek kennis 
laten maken met wat op dat moment gaande is 
op de boerderij of in de natuur. Daarmee hebben 
ze altijd een educatief karakter. De activiteiten 
zijn bovendien laagdrempelig. Dat betekent dat 
iedereen welkom is en dat de kosten laag worden 
gehouden. Ons streven? Een bijzondere beleving 
creëren, die kinderen blijvend onthouden. In 
dit hoofdstuk doen we een kleine greep uit de 
activiteiten die we in 2017 organiseerden op onze 
locaties, in de stad en in de wijk.  

OP LOCATIE

Publieksevenementen
Op beide locaties organiseren we jaarlijks diverse 
publieksevenementen zoals het Lentefeest, het 
Schaapscheerdersfeest en het Oogstfeest. Bezoekers 
worden getrakteerd op tal van leuke kinderactiviteiten, 
demonstraties, excursies, voorstellingen en natuurlijk 
(h)eerlijke biologische producten van eigen boerderij of uit 
de streek. 

Onze activiteiten
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Vakantie-activiteiten 
Tijdens de schoolvakanties hebben verschillende partijen 
bij ons activiteiten georganiseerd. Kinderen konden zich via 
Jeugdland opgeven voor 'Werken bij de Boer.' Dat betekent 
een ochtendlang proeven van het boerderijleven op onze 
stadsboerderijen Ook hebben we zelf een vakantieprogramma 
voor de BSO kinderen van SKAR kinderopvang georganiseerd.

Sur la route
We proberen onze Heemtuin extra invulling te geven door 
natuurbeleving te koppelen aan cultuur. Zo organiseerden we, 
samen met collectief Rauw, op 26 augustus ‘Sur la Route’: een 
culturele avond waar schrijvers/dichters reciteerden uit eigen 
werk in de prachtige natuur van Heemtuin Presikhaaf. Naast deze 
literaire traktatie konden wandelaars genieten van o.a. theater, 
beeldende kunst en muziek.

Voor een compleet overzicht verwijzen we naar de bijlage met 
ons activiteitenprogramma.

IN DE STAD
Dit jaar hebben we voor het eerst in de stad activite-
iten georganiseerd, waarvoor we betaald zijn. Dit was 
in samenwerking met andere partijen. Zo proberen we 
nog meer kinderen te laten genieten van de natuur en 
daarmee onze impact te vergroten.

Pauzeprogramma Focus Filmtheater
Tijdens de pauze van een kinderfilm met een thema uit de 
natuur laten we de kinderen in werkelijkheid zien en voelen wat 
ze zojuist op het grote scherm hebben gezien. Dus tijdens de 
film Uilenbal was er natuurlijk een echte uilenbal te bewonderen. 

Rondleidingen Meinerswijk 
In samenwerking met Kondor Wessels projecten nemen we 
kinderen van 6 t/m 14 jaar (onder begeleiding van ouders) 
mee op excursie door Meinerswijk met iedere keer een ander 
thema. Tijdens deze excursies ligt de nadruk op het positieve 
aspect van natuurbeleving en de waarde van het groen in 
Meinerswijk. Inwoners van Arnhem krijgen de mogelijkheid 
om kennis te maken met de natuur in het gebied. Helaas was 
de animo voor deze excursies in 2017 nog niet heel groot. We 
wijten dit in eerste instantie aan te weinig promotie. Omdat 
we geloven in het product gaan we in 2018 nog een poging 
wagen.

UITGELICHT:
NIEUW(S) IN 2017

Samen bouwen aan een eigen 
zelfvoorzienend paradijs. Hoe cool 
is dat? Van 21 augustus tot 27 
augustus stond onze stadsboerderij 
de Korenmaat in het teken van 
Zuid aan Zee; een bijzondere 
kindervakantieweek voor kinderen die 
in de zomer niet op vakantie kunnen 
gaan. 

Zo’n 50 kinderen bouwden 
op ons erf aan toffe uitvin-
dingen en kunstwerken 
voor in de toekomst. 

Zuid aan Zee won de 
Jeugdcultuuraward 2017 
voor het meest vernieu-
wende culturele initiatief 
voor jeugd in Arnhem.

We hopen in 2018 een vervolg te kunnen 
geven aan deze mooie samenwerking en op 
deze manier bij te kunnen dragen aan een 
inspirerend avontuur in de natuur!

Modderdag
Samen met het IVN hebben we op 29 juni Modderdag 
gevierd op Stadsblokkenweg Meinerswijk. Het door ons 
aangelegde blotevoetenpad was een groot succes. Zelfs 
prinses Laurentien is er overheen gelopen. Het was goed 
om dit samen met onze collega’s van het IVN te organiseren. 
Zij hebben de slagkracht om dit grootschalig aan te pakken, 
terwijl wij lokaal voor de mankracht en praktische uitvoering 
konden zorgen.

Mijn dochter 
vond het 
fantastisch 
om tijdens de 
pauze al die 
kriebelbeestjes 
te mogen 
bewonderen. 
Niets zo leuk als 
een 4D-beleving!
Caroline Baggen, n.a.v. haar bezoek aan de film 'Minuscule' in het Focustheater. 

Als je dichtbij de natuur 
staat, begrijp je ook hoe 
belangrijk het is om er goed 
mee om te gaan
       

         H.K.H. Prinses Laurentien, tijdens Modderdag 2017

Onze activiteiten
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UITGELICHT: 
NIEUW(S) IN 2017 

Als gevolg van de opwarming van de aarde 
krijgen we steeds vaker te maken met 
periodes van heftige regenval afgewisseld met 
extreme droogte. Tijdens het project '1000 
fonteinen', een initiatief van Kunstbedrijf, 
gingen wijkbewoners op zoek naar creatieve 
oplossingen voor de wateroverlast in hun 
wijk. Natuurcentrum Arnhem ondersteunde 
deze zoektocht, onder andere door onze 
watertafels beschikbaar te stellen (onderste 
foto linkerpagina). Deze tafels laten zien hoe 
een stad volloopt bij piekbuien en hoe je dit 
kunt oplossen. Zo werken we samen met onze 
partners aan het ontwerp voor de toekomst. 

VOOR EN IN DE WIJK 
Gelukkig gebeurt er in Arnhem heel veel rondom natuur 
en duurzaamheid. Vaak zitten er achter deze initiatieven 
betrokken burgers, die zich willen inzetten voor de stad. 
Hoe goed een idee ook kan zijn, er komt heel wat bij kijken 
om het dan ook uit te voeren. Steun van een andere, meer 
gevestigde partij is dan zeer welkom. Wij geloven dat deze 
burgerinitiatieven de stad maken en dragen daar dus graag 
aan bij. In 2017 hadden we ons als doel gesteld om in ieder 
geval 15 partijen te ondersteunen en/of te verbinden. Dat 
is ruimschoots gelukt; we hebben zelfs het dubbele aantal 
geholpen. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie, die aan 
ons verstrekt wordt nog meer impact in de stad heeft en 
daarmee effectiever is. Want niet alleen Natuurcentrum 
Arnhem is ermee geholpen, maar ook alle partijen die wij 
weer helpen. Iedere euro aan ons besteed, wordt daarmee 
verdubbeld.

Ondersteuning op locatie
De ondersteuning die we bieden op wijkniveau kan heel verschillend 
zijn. Soms gaat het om een adviesgesprek. Een andere keer gaat 
het om het delen van ruimte, materiaal of mankracht. Zo zorgen we 
samen met buurtgenoten voor een groene en duurzame stad. Enkele 
voorbeelden:

 Social Sofa 
Een voorbeeld van deze ondersteuning is het project Social Sofa. 
Op het erf van stadsboerderij de Korenmaat werkte in 2017 een 
vaste groep buurtbewoners wekelijks aan een ‘social sofa’ . Dit is 
een met mozaïek beplakte bank waar bewoners samen aan werken. 
Via sponsoring wordt dit financieel mogelijk gemaakt. Het project 
versterkt de ontmoeting en de samenwerking tussen bewoners met 
de sofa als middel(punt). Wij faciliteerden met een onderkomen, 
stroomvoorziening en koffie of thee voor verkleumde plakkers. 

 Levende kerststal 
Ieder jaar faciliteren we op kerstavond de organisatie van de 
lampionnentocht en levende kerststal van Geloofsgemeenschap 
De Regenboog en de Koepelkerk. In onze sfeervol aangeklede 
stal met levende dieren kunnen bezoekers genieten van een mooi 
kerstverhaal en een warme versnapering.

 Puur Avontuur
Onze locaties zijn een vaste aanlegplaats voor de mobiele BSO 
Puur Avontuur. Afhankelijk van het weer maakten de kinderen en 

Natuurcentrum 
Arnhem steunt 
ons al vanaf het 
begin en biedt 
ons altijd een 
goed advies en 
waar mogelijk 
een helpende 
hand.

hun begeleider gebruik van de buitenruimte of boden wij 
onderdak in het gebouw.

Op vergelijkbare wijze hebben we onze leslokalen, 
vergaderruimte en buitenruimtes in 2017 verschillende 
keren (kosteloos) ingezet voor diverse doelgroepen met 
een groen, educatief of wijkkarakter. Denk daarbij aan 
IVN, het Kinderwijkteam, de vlinderstichting en Team 
Leefbaarheid. 

Ondersteuning in de wijk
Uiteraard gaat onze ondersteuning verder dan alleen 
ondersteuning op onze eigen locatie. Wij gaan ook de wijk 
in. 

Sinds jaren ondersteunen we vaste 'groene' partners, 
zoals SKAR Tante Appelboom, Kinderkamp Presikhaaf, 
Hoeve Klein Mariëndaal, Buitenplaats Schuijtgraaf, 
Volkstuinvereniging de Tuinmaat en Stadslandbouw de 
Mooieweg. De beheerders van de boerderij adviseren bij 
het maken van plannen, helpen bij zware werkzaamheden 
met materieel of lenen materiaal uit. 

Ook rond de duurzaamheidsthema’s pakken we in sommige 
gevallen een faciliterende rol. Zo lenen we onze electrokar 
uit aan de Afvalkaravaan, Kernteam Klimaatbestendig 
Arnhem en Arnhem AAN. Dankzij het inzetten van 
de electrokar kunnen zij hun bereik in de stad enorm 
vergroten. 

We spelen ook een rol in de wijk door actief deel te 
nemen in verschillende netwerken, zoals Kernteam 
Klimaatbestendig Arnhem, Groen Arnhem, Kernteam 
Stadslandbouw en Energie Made in Arnhem.

We willen ook in 2018 vol inzetten op het versterken van 
onze rol in de wijk. 

Tom de Koning, Stadslandbouw de Mooieweg

Onze activiteiten
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NATUURCENTRUM ARNHEM
GASTVRIJE WERKPLEK

Wij geloven in een inclusieve samenleving. Een 
samenleving waar iedereen erbij hoort en ook kan 
bijdragen. Mensen worden aangesproken op hun 
mogelijkheden en niet op hun beperking. 
Met deze overtuiging zorgen wij voor een 
aantrekkelijke werkomgeving waar een ieder met 
uiteenlopende achtergronden zich op eigen wijze 
kan ontplooien én bijdragen. We geven dit vorm 
door iedereen die bij ons werkt een, hoe klein 
soms ook, duidelijke taak mee te geven. Sommigen 
werken zelfstanding, anderen met 
begeleiding. Altijd is je werk zinvol!

Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde bij het 
bewerkstelligen van onze doelstellingen. De vrijwilligers 
leveren door hun inzet, enthousiasme en talenten een 
essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en het functioneren 
van het Natuurcentrum. Zij dragen bij aan de zichtbaarheid 
van onze organisatie en ondersteunen Natuurcentrum 
Arnhem bij draagvlakverbreding. 

Binnen alle disciplines van Natuurcentrum zijn vrijwilligers 
werkzaam, die door beroepskrachten worden gefaciliteerd, 
begeleid en gewaardeerd. In het vrijwilligersbeleid, welke 
we in 2017 hebben opgesteld, beschrijven we wat de 
vrijwilligers van ons mogen verwachten en andersom.

IN VOGELVLUCHT

16 stagiaires

 
37 meeloopstages

 
27 beschermde 
       werkplekken

30 taakstrafplekken 

5  Re-integratie plekken
 (tijdelijk)

Gastvrije werkplek



Ruby Zuurhout, vrijwilliger 
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Ik stel wel honderd 
vragen per dag!

      Ruby Zuurhout, vrijwilligster

Onze kracht is het werken met een diverse groep mensen qua achtergrond, taken en 
behoeftes. Van jongeren, die naast hun opleiding of baan bij ons werk verrichten, tot 
ouderen die na hun pensioen een nuttige invulling willen geven aan hun tijd. 

Van mensen die al meer dan 25 jaar bij ons werken tot mensen, die een half jaar bij ons op 
adem komen en weer verder gaan. Van een traktorchauffeur, die inspringt tijdens de hooitijd 
tot een vaste kracht op de boerderij, die elke week het voeren van de dieren verzorgd. Van 
een vrijwilliger die les geeft tot een vrijwilliger die onze kantine op orde houdt. Allemaal 
dragen ze een steentje bij.

UITGELICHT: BUREAU HALT
Op onze stadsboerderij Presikhaaf wordt al jaren samengewerkt met bureau Halt. Jongeren, 
die een licht strafbaar feit hebben begaan, kunnen een strafblad voorkomen door het 
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een algemeen doel. De taakstraf van deze 
jongeren is daarmee extra zinvol, omdat ze ook bijdragen aan een maatschappelijk doel. 
De jongeren werken (meestal in het weekend) een dag mee met onze betaalde krachten 
en nemen dan de dierverzorging op zich. We benaderen de jongeren zonder vooroordelen 
en waarderen hun inzet. Onder andere vanwege deze werkwijze is de stadsboerderij een 
gewaardeerde partner voor bureau Halt. 

Astrid Hofman, begeleider bureau Halt 

We kunnen bijna altijd iemand plaatsen bij jullie. In al 
die jaren zijn jullie een betrouwbare en prettige partner 
geweest.
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Als ik op het terrein loop dan zie ik overal 
plekken, waaraan ik heb meegewerkt om 
het mooi te maken. Daar heb ik gegraven 
om een nieuwe bank te plaatsen en hier 
heb ik geholpen om een nieuwe ren voor 
de konijnen maken. 
      Julia, deelneemster werkproject stadsboerderij de Korenmaat

UITGELICHT: 
NIEUW(S) IN 2017 

 

Dit jaar hebben we de samenwerking met MBO-opleiding Helicon steviger 
vorm gegeven. We hebben verschillende praktijklessen en –examens 
voor hen gefaciliteerd. Daarmee dragen we bij aan de opleiding van een 
nieuwe generatie dierverzorgers.

 Re-integratie 
Naaste onze vaste groep vrijwilligers maken we ruimte voor meer tijdelijke 
werkplekken in het kader van re-integratie. In sommige gevallen is dat 
omdat werken bij de eigen werkgever door ziekte of reorganisatie (even) 
niet lukt. Het is dan fijn en goed om toch aan de slag te blijven

Beschermde werkplek
Op de Korenmaat werken verschillende groepen in een beschermde 
omgeving. Zij hebben meer begeleiding nodig en daarom is het prettiger 
voor hen om in een vaste groep en met meer structuur te werken dan 
zelfstandig een taak op de boerderij uit te voeren.

 Werkproject De Korenmaat
Jos de Bont biedt met 'Werkproject de Korenmaat' op stadsboerderij 
de Korenmaat arbeidsmatige dagbesteding aan voor met name mensen 
met een psychiatrische achtergrond. In totaal zijn hier 20 mensen 
werkzaam geweest in het afgelopen jaar. Zij verzorgen de (klein-)dieren en 
onderhouden het terrein. 

 

Gastvrije werkplek
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Iedere stagiair krijgt 
hier een kans, ongeacht 
welk niveau.    

Rob Rouwen, boerderijmedewerker stadsboerderij Presikhaaf

 Project Handen in de grond, handen ineen 
In samenwerking met zzp-er Ingeborg du Fijan hebben 6 vrijwilligers in 
2017 meegewerkt aan het in stand houden van de Permacultuurleertuin. 
Als we de natuur observeren, zien we dat er een set principes aan het werk 
is. Permacultuur gebruikt deze principes om geïntegreerde systemen te 
ontwikkelen die, op een gezonde en efficiënte wijze,  voor onze behoeften 
aan voedsel, energie en gemeenschap zorgen. Door permacultuur kunnen we 
de kwaliteit en productiviteit van onze individuele levens, onze samenleving 
en onze omgeving verbeteren. Als we de natuur gebruiken als voorbeeld 
komen we tot echte samenwerking. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Burgerkrachtsubsidie van de 
gemeente Arnhem

Opleidingsplaatsen voor (V)MBO en HBO
Naast een werkplek voor veel mensen, zijn we uiteraard ook een leerplek. 
Uiteindelijk zijn we een educatief centrum en gunnen we iedereen een 
leerzame stageplek. We accepteren dan ook stagiaires van verschillende 
niveaus en van verschillende opleidingen. Voorbeelden zijn Helicon in 
Velp, Groenhorst in Ede, AOC Oost Doetinchem en Aeres Hogeschool 
Wageningen.

Daarnaast hebben we ook studenten van de PABO, Van Hall Larenstein en 
Helicon op onze locatie uitgenodigd en ze uitleg gegeven over natuur- en 
milieueducatie.
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Met de verzelfstandiging kwam er in onze 
organisatie ook meer aandacht voor strategische 
communicatie. We trokken in de tweede helft van 
het jaar een nieuwe communicatiemedewerker 
aan en er werd een begin gemaakt met het 
aanscherpen van onze positionering. 

Ondanks dat dit traject nog niet is afgerond, wierp het in 
2017 toch al zijn vruchten af. We wisten in onze externe 
communicatie aandacht te vragen voor onze thema’s en 
onze meerwaarde voor de stad beter inzichtelijk te maken. 
Met een focus op educatie, verwondering en bewustwording 
probeerden we onze groeiende achterban te inspireren met 
de natuur en gedragsverandering teweeg te brengen. 

Daarbij maakten we gebruik van een brede mix van 
middelen en kanalen, zowel online (websites, social media, 
online nieuwsbrief) als offline (PR materiaal, folders, flyers, 
posters en banners). Het kanaal waarmee we in 2017 het 
meeste resultaat wisten te behalen, is Facebook. We zagen 
het aantal volgers van onze hoofdpagina (facebook.com/
natuurcentrumarnhem) met 34% stijgen en daarmee ook ons 
bereik en de interactie op onze berichtgeving. Het aantal 
volgers van de pagina's van onze stadsboerderijen lieten 
nog meer groei zien; de Korenmaat en Presikhaaf groeiden 
respectievelijk met 49% en 37%.  

Via onze (online) media streven we ernaar om een relatie op 
te bouwen met onze achterban. Niet alleen door mensen 
via onze websites, digitale nieuwsbrief en sociale media te 
informeren over ons werk, maar ook door zelf actief mee te 
praten én anderen te faciliteren om over ons werk te vertel-
len (bv. door content te delen). Op die manier proberen we 
een hechte gemeenschap om ons heen te creëren. 

Aan de hand van onze vernieuwde positionering willen 
we het rendement van onze communicatie vergroten en 
Natuurcentrum Arnhem de komende jaren stevig op de 
kaart zetten. De eerste stappen zijn in 2017 welliswaar gezet, 
maar er is nog een lange weg te gaan. We zijn een lerende 
organisatie en investeren in kennis. Betere samenwerking is 
nodig om de gewenste continuiteit en impact te realiseren. 
De positieve ervaringen die we in 2017 hebben opgedaan 
met het inzetten van online media als Facebook, kunnen we 
daarbij zeker goed gebruiken.

2017

NATUURCENTRUM ARNHEM
OP DE KAART

#Graatweetraad
In onze videorubriek 
#graatweetraad 
gaf onze Heemtu-
inbeheerder Rob 
Graat wekelijks 
antwoord op leuke 
bezoekersvragen op 
Facebook. 

Op de kaart
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Al deze activiteiten zouden natuurlijk niet mogelijk 
zijn geweest zonder het enthousiaste team van 
betaalde vakkrachten. Het past dan ook eigenlijk 
niet dat ze pas in het laatste hoofdstuk genoemd 
worden. 

Vast team
De stap van de gemeente naar een zelfstandige stichting 
was een aantal jaren geleden nog een heel grote en 
spannende stap voor de meesten van het team. Toen het 
zover was, heeft iedereen deze vol overtuiging gezet. Zo 
mogelijk zijn de medewerkers met nog meer inzet aan het 
werk gegaan en zoals altijd met ontzettend veel vakkennis 
en passie. Het team kenmerkt zich door een enorme 
flexibiliteit, niets is teveel. De betrokkenheid blijkt ook uit 
het feit dat er weinig wisselingen zijn geweest het afgelopen 
jaar. Trots is dan ook het enige woord dat hier bij past. 
Enorm veel trots!

Anders werken
Er zijn in de afgelopen jaren veel nieuwe taken bijgekomen. Voor 
het team educatie is dat met name het projectmatig werken 
voor scholen en andere partijen in de stad. Voor de boerderij zijn 
dat de vragen van groene initiatieven uit de wijk. De beschikbare 
fte's zijn veelal gelijk gebleven. Dit betekent dat er op een 
andere manier gewerkt moet worden om de ambities behapbaar 
te houden. Door vrijwilligers op een andere manier te betrekken 
en door slimmer te werken, kunnen we dit met elkaar aan.

Deze andere manier van werken was al ingezet in voorgaande 
jaren. Doordat we in 2017 meer flexibel konden werken, is 
dit makkelijker geworden. Zo hebben we bijvoorbeeld twee 
inhuurkrachten aangenomen, waardoor we makkelijker konden 
inspelen op vragen van buitenaf.

Deze samenwerking werkt voor zowel bestuur als directeur prettig. 
Het bestuur zelf is onbezoldigd.

Financiënën
Totdat er voldoende inzicht was in de cijfers is er behoudend 
uitgegeven. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat. Om 
Natuurcentrum Arnhem nog meer impact in de stad te laten 
maken, reserveren we het resultaat van 2017 met name voor een 
verdere verbetering van het terrein van stadsboerderij Presikhaaf en 
een sterkere positionering. Daarmee zetten we het in als vliegwiel 
voor nieuw op te zetten projecten, zoals afgesproken in het 
bedrijfsplan. 
 
Op onze website www.natuurcentrumarnhem.nl geven wij een 
overzicht van de financiële stand van zaken over geheel 2017, 
gerelateerd aan de begroting. 

2017

NATUURCENTRUM ARNHEM
ONZE ORGANISATIE

UITGELICHT:
AFSCHEID

Bestuur 

Na het eerste kwartaal van 2017 hebben we een 
voltallige bestuur, bestaande uit: 
 
Voorzitter:  WIM LUDEKE  
  
Secretaris:  BERTINE VAN HOOFF – NUSSELDER 
   
Penningmeester:  NIELS VOS 
   
Bestuurslid:  DIRK VAN UITERT
   
Bestuurslid:  CAROLINE ELIAS – MACKAY
  

Het bestuur kwam in 2017 vier keer bijeen voor een 
formele vergadering en één keer voor een informele. 
Daarnaast heeft er een werkbezoek plaatsgevonden, waar het 
bestuur de rest van het personeel heeft ontmoet. Het bestuur 
heeft het werkplan en de begroting voor 2017 vastgesteld en 
vervolgens de directie gemandateerd om hier uitvoering aan 
te geven. 

 
2017 kende veel hoogtepunten. Toch was er dit jaar 
ook een groot dieptepunt. We verloren onze zeer 
gewaardeerde collega Johan, die ruim 22 jaar bij ons 
gewerkt heeft. Samen met (oud)collega’s hebben 
we Johan herdacht en afscheid van hem genomen. 
Het overlijden van Johan heeft grote impact op ons 
gehad. Naast al het verdriet was het goed om te 
merken dat we als team elkaar konden steunen bij dit 
grote verlies.

Door het jaar heen 
heb ik vaak lachende 
gezichten van collega’s 
gezien. Omdat ze blij 
waren over hoe dingen 
liepen, omdat ze met 
plezier aan het werk 
waren of omdat ze 
tevreden waren met 
het resultaat. Met 
zo’n houding kunnen 
er alleen maar goede 
dingen gebeuren.

Monique Verstraten, directeur Natuurcentrum Arnhem

Onze organisatie
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Disclaimer
Wij hebben onze uiterste best gedaan om alle 
rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal 
te achterhalen. Wanneer u meent dat 
deze publicatie in strijd is met auteurs-of 
portretrecht, dan vragen wij u vriendelijk 
contact op te nemen met Natuurcentrum 
Arnhem.

T: 026 702 90 00
E: info@natuurcentrumarnhem.nl
I:  www.natuurcentrumarnhem.nl

Maart 2018

ontdek en beleef !
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