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Algemene inleiding op het onderwerp 

Voor een succesvolle duurzame wereld met een circulaire economie is het noodzakelijk dat 
zoveel mogelijk mensen meewerken vanuit een kritische en actieve houding. Het opwekken 
en versterken van die houding kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom is het onderwijs 
ongelooflijk belangrijk voor de vorming op het gebied van duurzame ontwikkeling! 

Dit wordt ook onderschreven in het landelijke verkiezingsprogramma waarin staat dat 
onderwijs moet zorgen voor brede ontwikkeling en vorming. In ons onderwijssysteem moet 
de ontwikkeling van hoofd, hart én handen een plek hebben”. Natuuronderwijs wordt daarbij 
specifiek genoemd. 
Op dit moment lijkt niemand zich verantwoordelijk te voelen voor 
duurzaamheideducatie. Onderwijs is geen kerntaak van de gemeenten en de Provincie 
waardoor natuuronderwijs bij bezuinigingsrondes gemakkelijk geschrapt wordt uit die 
begrotingen. Daarnaast lijkt het Ministerie van onderwijs vooral te hechten aan taal en 
rekenonderwijs.  
In deze factsheet wordt beschreven wat het belang van de gemeente is om te (blijven) 
investeren in natuuronderwijs. 
 
Afwegingen voor lokale overheden  
Uit onderzoek is gebleken dat natuurbeleving  het leesvermogen, het kortetermijngeheugen 
en de creativiteit  verbetert (Joris Gansemans in  Natuurbericht.nl 3 januari 2013). Tevens is 
uit onderzoek (Terug naar het bos van de Wageningen UR) gebleken dat georganiseerde 
natuurprogramma’s naast een educatieve waarde ook een belangrijke positieve invloed op 
de band met de natuur en het welzijn van het kind hebben.  
 
Wanneer een gemeente  streeft naar een duurzame toekomst zijn veranderingen 
onontkoombaar, zowel technologisch als sociaal. Educatie als sleutel voor verandering 
speelt daarbij een belangrijke rol. Educatie maakt mensen bewust en biedt inzicht, het 
betrekt mensen en spoort ze aan tot handelen (naar een citaat uit “Leren van de natuur, 
inspiratie voor een duurzame toekomst” van K. Webster en C Johnson).    
 
Een gemeente is  gebaat bij een goed welzijn van haar inwoners, het respect dat inwoners 
hebben voor de natuur en de verbetering van het leervermogen en creativiteit.  
Verondersteld wordt dat dit zich zal terugverdienen in burgers die meer zelfredzaam zijn, een 
groter handelsperspectief en meer respect voor hun omgeving hebben. Dat op haar beurt 
weer vertaald kan worden in financiële waarden voor de gemeente. Om deze effecten te 
bereiken zou de gemeente moeten investeren in natuur-/duurzaamheidseducatie. 
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Kern: Voorstellen voor concept-paragrafen in verkiezingsprogramma’s 
Natuur- en milieueducatiecentra (NME) die in nog veel gemeenten (en regio’s) aanwezig zijn, 
zijn (of zouden getransformeerd kunnen worden in) netwerk organisaties op het gebied van 
duurzaamheid. Zij leggen de verbinding tussen het gemeentelijk beleid, het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Via het NME kan de gemeente haar beleid (zoals afval, energie, milieu, groen, 
gezondheid en recreatie in de natuur) uitdragen door middel van educatie en voorlichting. 
Het onderwijs kan (praktijk)kennis over duurzaamheid via het NME binnenhalen en het 
bedrijfsleven kan desgewenst via het NME haar kennis overdragen en (een deel van) haar 
MVO-beleid uitdragen. 
 
Bij de inrichting en het onderhoud van speeltuinen, openbare ruimte en schoolpleinen zal de 
natuurbeleving (van het kind) een belangrijke rol spelen (boomstronken laten liggen, 
verstopplaatsen in struiken, vruchtenbomen aanplanten, insectenhotels etc). 
 
Bij de verbouwing van gemeentelijke (en met name school-) gebouwen zal duurzaam 
worden gebouwd en zullen de duurzame aspecten van het schoolgebouw een 
educatieve/voorlichtende functie hebben (bv regenwater door het toilet, zonnepanelen op het 
dak, energieverbruikmeters in het zicht, groene daken).  
 
Bronvermelding en links naar interessante instanties en websites  
Terug naar het bos, Wageningen UR, Alterra rapport 1702  
http://igitur-archive.library.uu.nl/bio/2009-0305-202323/Terug%20naar%20het%20bos.pdf 
 
De economische waarde van natuur kan berekend worden met: 
http://www.teebweb.org/teeb-study-and-reports/main-reports/local-and-regional-policy-
makers/ 
 
Artikel Joris Gansemans 
http://www.natuurbericht.nl/?id=9957 
 
Creativity in the Wild: Improving Creative Reasoning through Immersion in Natural Settings. 
Atchley RA, Strayer DL, Atchley P (2012) 
 
Leren van de natuur, inspiratie voor een duurzame toekomst. 
K. Webster en C Johnson 
 
Contactgegevens 
Thema-afdeling Duurzaam - Werkgroepen: namen en emailadressen 
Inge van der Vaart, inge.vandervaart@xs4all.nl, 06 48342218 


