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De natuur en het landschap staan onder druk. 
Tegelijkertijd genieten mensen volop van de 
natuur én willen steeds meer mensen zich 
inzetten voor de natuur. Hoe zorgen we ervoor 
dat meer mensen met respect voor hun 
omgeving de natuur beleven en de natuur in hun 
hart sluiten? Hoe zorgen we ervoor dat we het 
groene zaadje al vroeg planten, zodat kinderen 
samen met de natuur opgroeien? En hoe zorgen 
we ervoor dat de mensen die zich willen inzetten 
voor de Zeeuwse natuur, ook daadwerkelijk aan 
de slag gaan?  

De afstand tussen mens en natuur neemt toe. De 
biodiversiteit daalde de afgelopen decennia met 
meer dan 50%. Ongeveer 1 miljoen soorten 
planten en dieren worden met uitsterven 
bedreigd. We hebben te maken met de eerste 
door de mens veroorzaakte massale uitsterving 
van soorten. Er drijft meer dan 100 miljoen ton 
plastic in de oceanen. Wij mensen brengen het 
klimaat zó uit balans dat we ons eigen 
leefklimaat in gevaar brengen.  

We zijn vergeten dat wij zelf deel uitmaken van 
de natuur en dat ons voortbestaan hier op aarde 
afhankelijk is van onze relatie met natuur. We 
leven in goed geïsoleerde stenen huizen, 
verplaatsen ons in voertuigen over snelwegen. 
We werken en ontspannen ons achter schermen. 
We betegelen de tuin en bouwen huizen in 
parken. Ons voedsel komt uit de supermarkt. Je 
ziet het aan alles: natuur zit niet in ‘het systeem’. 
Ons gedrag gaat niet alleen ten koste van de 
natuur maar ook ten koste van de mens. 

 

Tienduizenden onderzoeken hebben aangetoond 
dat natuur van grote invloed is op fysiek, 
mentaal en emotioneel functioneren van 
mensen. Het goede nieuws is dat de drempel voor 
het ‘natuureffect’ verrassend laag blijkt: een 
klein beetje natuur helpt al! Mensen kunnen zich 
beter concentreren, zijn meer stressbestendig en 
voelen zich vrolijker bij regelmatig contact met 
de natuur. Natuur draagt bij aan de gezondheid 
van mensen. Wat we vroeger onbewust wisten, 

moeten we nu weer gaan ervaren. De 
coronapandemie heeft daar een onverwachte 
bijdrage aan geleverd. Veel mensen genoten van 
het groen in de buurt, sommige natuurgebieden 
raakten overvol. Het droeg bij aan een 
herwaardering voor een groene omgeving. Een 
andere belangrijke reden dat we niet zonder 
natuur kunnen, is dat natuur ook zorgt voor 
onze basisbehoeften. De natuur geeft ons een 
schonere lucht, voedsel, verkoeling en zorgt voor 
de opname van CO2. En het is gewoon bij 
iedereen om de hoek. Je moet het alleen wél zien. 

Daarom willen wij – partners in De Zeeuwse 
Natuur - de natuur terugbrengen in het dagelijks 
leven van mensen. Zo komt er meer ruimte voor 
alle soorten om op te bloeien. Hiermee dragen we 
bij aan een toekomst waarin mens en natuur 
weer in balans zijn met elkaar. Aan een toekomst 
waarin mensen trots zijn op de Zeeuwse natuur, 
de Zeeuwse natuur omarmen en haar 
beschermen. Aan een toekomst waarin weer 
meer plant- en diersoorten een plekje vinden in 
Zeeland en wij als mensen op een natuurlijke 
manier mee veranderen met het klimaat.  

Dat doen we via beleving en educatie. Want als je 
de Zeeuwse natuur proeft, ruikt, voelt en 
ondergaat, blijft de ervaring sterker hangen. Je 
kunt er rennen, horen, ruiken, kijken, voelen, 
stilstaan en aan meewerken. Ieder seizoen heeft 
zijn eigen kleur, zijn eigen verschijningsvorm en 
is voor jong en oud het beleven waard. 

 

Om onze visie samen sterk neer te zetten 
begonnen vijf organisaties in 2018 het 
samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur:  

- IVN Natuureducatie verbindt mens en 
natuur, middels natuureducatie, 
beleving en participatie. IVN is 
onderdeel van de landelijke organisatie 
en werkt aan een natuurlijk Zeeland, in 
verbinding met lokale, provinciale en 
landelijke NME-partners.  

- Het Zeeuwse Landschap (HZL) is een 
terreinbeherende organisatie, met 
terreingebonden werkzaamheden. 
Educatie en natuurbeleving organiseert 
HZL overwegend gebiedsgericht.  

- Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
(SLZ) beheert en ontwikkelt het 
cultuurlandschap in Zeeland op 
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terreinen van derden samen met veel 
vrijwilligers en bewonersparticipanten. 
De medewerkers en vrijwilligers van 
SLZ verbinden mensen en organisaties 
met elkaar en hun omgeving op het 
gebied van landschap, cultuurhistorie, 
biodiversiteit en agrarisch 
natuurbeheer.  

- Nationaal Park Oosterschelde richt zich 
op communicatie en educatie in het 
Oosterscheldegebied en geeft de 
schoolactiviteiten vorm in nauwe 
samenwerking met NME-centra.  

- Terra Maris is het museum voor natuur 
en landschap van Zeeland en laat in de 
landschapstuin voorbeelden van alle 
landschapsvormen in Zeeland zien. 
Daarnaast voert het museum projecten 
uit, zoals NME-projecten en Schoon 
Zeeland. 

Sinds 2022 werkt De Zeeuwse Natuur samen met 
nog twee organisaties: 

- De landelijke vereniging 
Natuurmonumenten beheert 
verschillende gebieden in Zeeland en 
richt zich in haar activiteiten volop op 
beleving voor jong en oud. Ook zet 
Natuurmonumenten in haar 
communicatie mensen aan tot 
natuurbewuster gedrag en het creëren 
van meer betrokkenheid.  

- Staatsbosbeheer is erop gericht dat 
huidige en toekomstige generaties de 
vele belangrijke waarden van natuur 
kunnen beleven en onderschrijft het 
belang van samenwerking om meer 
mensen bij de Zeeuwse natuur te 
betrekken. Dit doet Staatsbosbeheer met 
name door bezoekers mee de natuur in 
te nemen of zelf te laten ontdekken. 

 

Samen staan we voor een rijkdom aan 
natuurgerichte activiteiten, (natuur)kennis, inzet 
van groene vrijwilligers en overige talenten. De 
eerste vijf De Zeeuwse Natuur-jaren laten mooie 
resultaten zien: 

- Vanuit de Groene Revolutie werden 35 
schoolpleinen groen, biodivers en 
klimaatbestendig. 

- Via vele honderden excursies ontdekten 
tienduizenden inwoners en recreanten 
de natuur. 

- De campagne Altijd Open zorgde juist in 
coronatijd voor een boost van de 
Zeeuwse natuur. 

- In de inmiddels 7 buitenlokalen beleven 
kinderen onze unieke natuurgebieden 
en het Zeeuwse landschap.  

- Tijdens campagnes als de Nationale 
Bijentelling, Natuurwerkdag, Groen 
Werkt Beter en Beleefweken activeerden 
we duizenden Zeeuwen om hun steentje 
bij te dragen aan de Zeeuwse natuur.  

De basis staat, de kaders zijn helder en de neuzen 
staan dezelfde kant op. De komende vier jaar 
zetten we in op de volgende thema's: 

1. Bewustwording en bescherming (p. 6) 
2. Kind en natuur (p. 9) 
3. Groene, gezonde leefomgeving (p. 11) 
4. Natuur en recreatie (p. 13) 
5. Groene vrijwilligers (p. 14) 

Biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie lopen 
als rode draden door deze thema's heen. Want in 
alles wat we doen zoeken we de wisselwerking 
tussen mens en natuur: wat kan de natuur doen 
voor ons? En wat kunnen wij doen voor de 
natuur?  

 

 

  

Het samenwerkingsverband De Zeeuwse 
Natuur draagt bij aan een Zeeland waar álle 
kinderen in verbinding met natuur 
opgroeien en álle inwoners en recreanten 
zich bewust zijn van de waarde van ons 
groene kapitaal en zich betrokken voelen bij 
het behoud hiervan. Een Zeeland waarin 
iedereen toegang heeft tot beleefbare en rijke 
natuur, heel dichtbij. Waar het fijn wonen, 
werken en leven is. De kracht van 
samenwerken gebruiken we om te groeien in 
zichtbaarheid, deelnemers, vrijwilligers, 
stakeholders, kwaliteit en impact. De 
Zeeuwse Natuur richt zich met name op 
educatie, bewustwording, beleving en 
betrokkenheid.  
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Binnen het samenwerkingsverband werken we 
aan meer zichtbaarheid van al het moois en 
unieks dat de Zeeuwse Natuur te bieden heeft. 
Natuureducatie en communicatie is wat ons 
bindt. Door samen te werken willen we meer 
impact bereiken in Zeeland. Omdat onze 
Zeeuwse natuur het waard is.  

Samen staan we voor een breed scala aan 
natuurgerichte activiteiten, kennis van natuur, 
beleving en educatie, inzet van groene 
vrijwilligers en meer – met ieder onze eigen 
focus en kracht. Met ons samenwerkingsverband 
zetten we komende periode in op nog 
intensievere uitwisseling en continuering en 
uitbouw van gemeenschappelijke programma's 
met impact. De partners blijven elkaar 
inspireren, informeren en maken daardoor 
optimaal gebruik van elkaars sterke punten.  

Dit vraagt intensieve inzet van alle partners. 
Duidelijke structuren én gezamenlijke ambities 
en acties versterken de samenwerking en 
samenhang en maakt dat we elkaars sterktes nog 
beter kunnen benutten. 

We onderschrijven de doelen van de Zeeuwse 
Natuurambitie en de Klimaatadaptatiestrategie 
voor Zeeland (KasZ) en dragen daaraan bij met 
de programma's en activiteiten binnen de 
Zeeuwse Natuur. Om te werken aan onze 
ambities en programma's zoeken we 
samenwerking met elkaar, maar ook met 
partners buiten De Zeeuwse Natuur. Denk 
hierbij aan uitvoeringspartners zoals NME-
centra, de Zeeuwse Milieufederatie, bedrijven, 
gemeenten, recreatieondernemers, 
zorginstellingen, woningbouwcorporaties, et 
cetera.  

We participeren in ambtelijke overlegstructuren 
en op het samenwerkingsverband wordt 
coördinatie gevoerd. Met als onderlegger deze 
meerjarenvisie wordt jaarlijks een 
uitvoeringsplan opgeleverd met de activiteiten 
waar de partners verantwoordelijk voor zijn. 
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De Zeeuwse natuur is kwetsbaar en we staan 
voor flinke uitdagingen. Zowel in het 
buitengebied als in de bebouwde omgeving, 
zowel op beleidsniveau als op individueel niveau. 
Maar om de Zeeuwse natuur in je hart te sluiten, 
moet je haar wel leren kennen. Niet alleen met 
een leerzame biologieles, maar door echt te 
ervaren, te verwonderen, te ontdekken, 
bijvoorbeeld in de Zeeuwse buitenlokalen. De 
Zeeuwse natuur heeft de mooiste verhalen, de 
krachtigste beelden en de indrukwekkendste 
ervaringen nodig. 

We willen de natuur, het landschap, de 
biodiversiteit nog meer zichtbaar en beleefbaar 
maken, zodat het een bron van inspiratie en 
enthousiasme vormt voor bewoners, kinderen, 
werknemers en recreanten. Zo raken steeds meer 
Zeeuwen verbonden met de natuur, en worden 
zij bewust van de kwetsbaarheid ervan. En meer 
nog: als wij ervoor kunnen zorgen dat inwoners 
écht trots zijn op hun omgeving, zullen ze er 
meer respect voor tonen en zelf actie 
ondernemen om de natuur meer ruimte te 
geven. Door geen afval in de natuur te gooien of 
afval te rapen tijdens een wandeling, door hun 
eigen achtertuin of buurt te vergroenen, door het 
verhaal van de Zeeuwse natuur door te vertellen.  

We willen mooie verhalen vertellen over de 
Zeeuwse natuur, de natuur tastbaar en dichtbij 
maken. Dit doen we onder andere door de 
komende jaren de vijf verhaallijnen en drie 
Zeeuwse icoonsoorten in de spotlights te zetten. 
We vertellen niet het verhaal van Natura 2000-
doelsoorten, nee, we vertellen het verhaal van 
ónze bontbekplevier. Die prachtige vogel die op 
ónze strandjes broedt en het zwaar heeft 
vanwege de drukke, machinaal gereinigde 
stranden. Die we kunnen helpen, door het strand 
schoon en rustig te houden. Door met een flinke 
boog om het nest heen te lopen, of door niet te 
wandelen op een afgesloten dijktraject.  

De drie typisch Zeeuwse soorten kiezen we zo 
uit, dat ze tezamen de hele scope van De Zeeuwse 
Natuur omvatten: het verhaal van biodiversiteit, 
het verhaal van kwetsbaarheid en het verhaal 
van actie. De verhalen zijn toe te spitsen op al 
onze doelgroepen. Via onze hoofdrolspelers 
vertalen we beleid en bescherming in een verhaal 
voor en van de samenleving. We zijn pas 

tevreden als we de verhalen zó goed vertellen dat 
inwoners – als ware ambassadeurs van de 
Zeeuwse natuur – de verhalen verder vertellen 
en zo nog meer leven inblazen.  

De partners van De Zeeuwse Natuur hebben op 
het gebied van natuurbranding en 
natuurbeleving het volgende lange termijndoel 
voor ogen: inwoners en bezoekers genieten 
bewust van de karakteristieke natuur en 
landschappen in Zeeland doordat deze een 
vanzelfsprekend onderdeel zijn van het verhaal 
van Zeeland. 

Aan het element ‘bewust genieten’ zijn 
verschillende subdoelstellingen gekoppeld: 
natuur en landschap dragen bij aan een 
gewaardeerd leefklimaat voor inwoners, een 
toenemend aantal inwoners voelt zich betrokken 
bij natuur en landschap en vertelt hier trots over 
of laat het via activiteiten zien, natuur en 
landschap zijn een van de topredenen voor 
recreanten en toeristen om (heel) Zeeland te 
ontdekken, bezoekers hebben een positieve 
tevredenheid en waardering (“ik was verrast 
door de contrastrijke natuur en landschappen”) 
en strategische spreiding van bezoekers over 
ruimte en tijd (balans tussen beleven en 
beschermen) is gerealiseerd.  

Voor ‘vanzelfsprekend onderdeel van het verhaal 
van Zeeland’ gelden als subdoelen dat natuur en 
landschap onderdeel is van alle relevante 
Zeeland campagnes en dat alle partners in hun 
communicatie gebruik maken van de in 2020 
opgezette merkhuis en het basisverhaal. 

Om deze doelstellingen te realiseren zijn een 5-
tal strategieën geformuleerd: 

1. Marketing & Communicatie: 
verhogen van de bekendheid en 
aantrekkingskracht van natuur & 
landschap bij inwoners en bezoekers 
door alle communicatie vanuit hetzelfde 
merkhuis en basisverhaal te 
ontwikkelen of aan te scherpen en 
natuur & landschap nog explicieter te 
incorporeren in de Zeeland promotie. 

2. Activiteitenaanbod: bezoekers krijgen 
overal de Zeeuwse natuur & landschap 



7 
 

ervaring door overzicht en focus in 
activiteitenaanbod van alle organisaties. 

3. Bezoekersmanagement: strategische 
spreiding van bezoekers over ruimte en 
tijd door verbetering vindbaarheid en 
bereikbaarheid van gekozen gebieden in 
combinatie met aantrekkelijke 
communicatie en aanbod. 

4. Bewustwording & betrokkenheid: 
natuurbeleving wordt breder 
(uit)gedragen door het actief betrekken 
van netwerken, zoals gastheren, 
ambassadeurs, vrijwilligers, 
recreatiesector) en het verhaal te 
gebruiken voor educatie. 

5. Gezamenlijke organisatie: efficiënte 
en effectieve regie op de impact van de 
activatie door gezamenlijk inspiratie en 
sturing. 

Deze merkgids die in gezamenlijkheid met alle 
DZN-partners is ontwikkeld is en blijft een 
houvast voor alle organisaties voor 
(ontwikkeling) van communicatie, activiteiten 
en producten. In de merkgids staat de identiteit 
van de Zeeuwse natuur & landschap beschreven, 
de belofte en de waarden.  

De identiteit van natuur & landschap in Zeeland 
is gebaseerd op het karakter van de 
‘Avontuurlijke Regisseur. Vanuit de overtuiging 
‘Zeeland Land in Zee’ is de overall belofte die we 
willen ervaren ‘Verrassend Contrastrijk’ met 
daarbij de kernwaarden: dynamisch, pionieren, 
robuust, uitgesproken en vindingrijk. 

Om de contrasten binnen de Zeeuwse natuur en 
landschappen duidelijk naar voren te brengen 
worden vijf sferen gehanteerd met ieder hun 
eigen belofte en verhaal. Alle verschillende 
gebieden vormen samen een enorm contrastrijke 
natuur, nog meer dan je in eerste instantie 
verwacht. 

- Wateren - beleef de (onder)waterwereld 
- Duin, strand en zoute waterrand - beleef 

de kust 
- Dijken, bomen, akkers en kreken - 

beleef de polder  
- Het oude landschap - beleeft het 

historisch landschap 
- Schorren, slikken en zandplaten - beleef 

de delta 

Het natuur en landschap verhaal en de merkgids 
willen we verder en in de breedte laten leven, 
niet alleen binnen natuurorganisaties, maar ook 
bij (content)partners in de 
toeristische/recreatieve sector en stakeholders 
binnen provincie en gemeenten. Dit verhaal 
wordt zichtbaar op websites, folders en 
bebording in het veld. Als 
samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur 
zetten we jaarrond Nederlandstalige online en 
offline campagnes in om inwoners, toeristen en 
dagrecreanten bewust te maken van de 
diversiteit in natuur en de aantrekkelijkheid in 
alle seizoen én te activeren in de vorm van 
wandel- of fietsroutes – waaronder wandel- en 
fietsnetwerk Zeeland – of het bezoeken van een 
activiteit of excursie. Voorbeelden hiervan zijn 
de Altijd Open en de Ommetjescampagne. 

We maken actief gebruik van de 
zichtbaarheidsmogelijkheid van een centrale 
kalender via natuurinzeeland.nl en verkennen 
Zeelandbrede nieuwe initiatieven. We hebben 
oog voor goede spreiding van activiteiten over de 
verschillende (niet-kwetsbare) gebieden en over 
de seizoenen heen, stemmen hier onderling af en 
ontwikkelen nieuw aanbod - waar nodig of 
wenselijk - om aan te sluiten bij 
spreidingsstrategie en de verschillende 
doelgroepen. 

Uitkomsten uit verschillende onderzoeken in de 
regio zelf – en inzichten uit andere gebieden of 
natuurorganisaties - worden geïmplementeerd 
in de spreidingsstrategie en vervolgens 
gemonitord. Naar behoefte wordt 
vervolgonderzoek geïnitieerd. Periodiek wordt de 
spreidingskaart getoetst: veranderen gebieden 
van kleur (meer of minder kwetsbaar), komen er 
nieuwe mogelijkheden bij zoals groene landen en 
hoe kunnen we deze aantrekkelijk beleefbaar en 
bereikbaar maken. 

Het verhaal over natuurbeleving is en blijft 
onderdeel van alle mogelijke netwerken voor 
bewustwording en educatie, zowel privaat als 
publiek. We leggen links met actuele thema's als 
duurzaamheid, biodiversiteit, klimaat, duurzame 
bestemming Zeeland 2030 (bloeien in balans). 
Het besef van spreidingsstrategie en de 
noodzakelijke ontwikkeling van lichtgroene 
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gebieden voor de balans tussen natuur en 
beleving onder de aandacht brengen bij 
gemeenten en brede stakeholders. 

Periodiek vinden sessies plaats waarin voortgang 
op actieplannen gemonitord wordt, kennis en 
resultaten gedeeld, reflectie op samenwerking en 
impact plaatsvindt en themasessies (elkaar) 
inspiratie bieden. 
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Ieder kind in Zeeland groeit vanzelfsprekend op 
in verbinding met de natuur. Hierbij staat 
beleving, verwondering en/of ervarend leren 
centraal. Jonge kinderen staan van nature in 
verbinding met de natuur vanwege hun 
nieuwsgierigheid voor alles dat groeit en leeft. 
Contact met de natuur maakt hen creatiever, 
gezonder en socialer. Intensief natuurcontact 
werkt een leven lang door. Door hen actief te 
laten zijn in de natuur, krijgen ze een beter 
begrip van de wereld om hen heen en leren ze 
van de natuur te houden. Vreemd eigenlijk, dat 
lessen op school voor 99% binnen plaatsvinden. 
En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat 
leerkrachten 25% van de lestijd buiten willen 
doorbrengen.  

Binnen het thema Kind en Natuur zetten we in 
op drie pijlers om hier verandering in te brengen.  

1. Natuur in de klas. DZN-partners 
ontwikkelen gezamenlijk lespakketten 
voor op het digibord die ervoor zorgen 
dat kinderen en jongeren meer leren 
over de Zeeuwse natuur en hen 
uitnodigen de Zeeuwse natuur te 
beleven. De lespakketten vormen het 
verhaal van de Zeeuwse natuur en het 
Zeeuwse landschap. 

2. Hulptroepen in de klas, in de groene 
schoolomgeving en bij de 
buitenlokalen. Hulptroepen, zoals de 
huidige Natuurouders en 
Moestuincoaches, blijken van 
onschatbare waarde voor leerlingen én 
leerkrachten. Ze nemen een drempel 
weg voor de leerkracht en maken de 
natuurbeleving van de leerlingen extra 
waardevol. Tezamen zetten wij in op het 
vergroten van het aantal hulptroepen op 
het thema kind & natuur. Dat kunnen 
vrijwilligers zijn die de scholen 
ontvangen en begeleiden bij de Zeeuwse 
buitenlokalen, hulptroepen bij beheer en 
onderhoud van de schoolpleinen, 
experts/gastdocenten in de klas, etc.  

3. Wind in de haren 
a. Buitenlokalen: Komende jaren 

zetten we in op meer 

bekendheid van de 
buitenlokalen, meer 
buitenlokalen en het vergroten 
van de toegankelijkheid. 

b. Groene schoolpleinen: 
Komende jaren werken we niet 
alleen verder aan primair 
onderwijs (PO), maar 
verkennen we ook 
mogelijkheden bij 
kinderopvang, voortgezet 
onderwijs (VO) en 
vervolgopleidingen. 

In een buitenlokaal, midden in de Zeeuwse 
natuur, ontdek je wat het landschap en de natuur 
met je doen. Een Zeeuws buitenlokaal is een 
locatie in de Zeeuwse natuur waar we een 
volledig lesprogramma gericht op de ter plaatse 
aanwezige natuur-, landschaps- en aardkundige 
waarden verzorgen. 

De afgelopen periode zijn er zeven Zeeuwse 
buitenlokalen gerealiseerd bij terreinbeherende 
organisaties. De komende periode zetten we in 
op: 

- het realiseren van Zeeuwse 
buitenlokalen op 20 minuten 
fietsafstand van alle Zeeuwse scholen, 
zodat de Zeeuwse natuur beleven nóg 
laagdrempeliger wordt; 

- het doorontwikkelen van Zeeuwse 
buitenlokalen in verbinding met de 
verhaallijnen van het Zeeuwse 
landschap; 

- promotie van de buitenlokalen, zodat 
ieder kind minimaal één keer per 
schooljaar een Zeeuws buitenlokaal 
bezoekt; 

- het realiseren van gratis, laagdrempelig, 
duurzaam vervoer naar Zeeuwse 
buitenlokalen die op meer dan 20 
minuten fietsafstand zitten van de 
scholen. 

- Nationaal Park Oosterschelde 
coördineert en ontwikkelt een 
doorgaande leerlijn voor het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
in nauwe samenwerking met IVN en de 
Zeeuwse NME centra.  
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Een natuurrijke speel- en leeromgeving is 
essentieel voor een gezonde ontwikkeling van 
kinderen. In 2019 is de Groene Revolutie 
Zeeuwse Schoolpleinen van start gegaan. De 
afgelopen vier jaar zijn circa 30 stenen 
woestijnen omgetoverd naar groene, gezonde 
oases voor spelen en leren. We zetten in op het 
vergroenen van alle Zeeuwse (school-) 
omgevingen voor de gehele (school-)carrière van 
onze Zeeuwse kinderen en jongeren. Dit kunnen 
ook groene stapstenen zijn als Tiny Forests, 
schooltuinen en voedselbosjes als opmaat naar 
een groen schoolplein. 

Iedere dag gaan er in Zeeland duizenden 
kinderen naar school. Dit betekent dat 
duizenden kinderen vooral binnen les krijgen en 
in hun pauzes op een grijs plein spelen. Zo is nog 
altijd tachtig procent van de schoolpleinen in 
Zeeland een stenen woestijn.  

Zeeland moet af van alle ‘grijze’ schoolpleinen, 
waar kinderen meer zijn gericht op competitie en 
waar meer wordt gepest dan op groene 
schoolpleinen. Groene schoolpleinen zijn niet 
alleen beter voor de gezondheid, beweging en 
concentratie; kinderen maken er ook meer 
vrienden en voelen zich zelfverzekerder. Door 
ruimte te maken voor eetbare planten en de 
aansluiting te zoeken met de flora en fauna van 
het omringende platteland, is er aandacht voor 
gezond, lokaal eten. Van grond tot mond. 

Ook wordt met een groen schoolplein een 
bijdrage geleverd aan biodiversiteit en 
klimaatadaptatie. Zo wordt op een groen 
schoolplein rekening gehouden met factoren als 
droogte, hitte, wateroverlast en storm. 
Beplanting zorgt in hete periodes voor schaduw 
en verkoeling en goed watermanagement zorgt 
ervoor dat kinderen ook na een fikse regenbui 
nog op het schoolplein terecht kunnen. De 
inheemse beplanting zorgt ervoor dat bijen, 
insecten, amfibieën en kleine diertjes als vogels 
en egels ook een plek hebben op het schoolplein. 

De komende periode zetten we samen met onze 
samenwerkingspartners stevig in op het 
vergroenen van alle schoolpleinen van het 
primair onderwijs. Onze ambitie om binnen één 
schoolgeneratie alle Zeeuwse schoolpleinen te 
vergroenen blijft overeind staan. We blijven door 
ontwikkelen en inzetten op deze ambitie.  

We zetten in op het vergroenen van alle Zeeuwse 
kindomgevingen voor de gehele (school-)carrière 
van onze Zeeuwse kinderen en jongeren. Dit 
kunnen ook groene stapstenen zijn als Tiny 
Forests, schooltuinen en voedselbosjes als 
opmaat naar een groen schoolplein. Komende 
jaren werken we niet alleen verder aan PO, maar 
verkennen we ook mogelijkheden bij de andere 
kind- en jongerenomgevingen. 
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Onze droom is dat iedere Zeeuw kan wonen, 
werken en ‘opladen’ in het groen. Door in 
verbinding te zijn met de Zeeuwse natuur neemt 
de fysieke en mentale gezondheid toe. Natuur 
brengt mensen mentaal, emotioneel en fysiek 
meer in balans. Vaak denken we bij natuur aan 
duinen, bossen of uitgestrekte natuurgebieden 
ver van huis. Natuur is echter minstens zo 
belangrijk op de plekken waar we het grootste 
deel van onze tijd doorbrengen: thuis en op het 
werk. Onderzoek laat duidelijk zien dat groen 
een positieve invloed heeft op ons gevoel van 
welzijn en onze gezondheid. Daarnaast heeft het 
een positief effect op de werkvloer: werknemers 
worden er productiever, creatiever en 
oplossingsgerichter van. Natuur geeft ons dus 
zowel op werk als thuis een positieve boost en 
moet daarom (weer) een vast onderdeel worden 
van onze woon-, werk- en leefomgeving. 

 
Naast dat natuur een positief effect heeft op het 
welzijn van de mens, heeft het ook een positief 
effect op onze leefomgeving. Bomen en planten 
helpen om de toenemende hittestress en 
wateroverlast als gevolg van klimaatverandering 
te voorkomen. Klimaatadaptatie door groen 
betekent minder wateroverlast, minder 
hittestress en een betere bodem met minder kans 
op droogteschade. Ook maakt natuur ons 
socialer. Voor bewoners betekent meer natuur 
dus een gezondere en aantrekkelijke 
woonomgeving met meer sociale cohesie. 

 
Het is keer op keer bewezen: de natuur verkwikt 
en maakt ons gezonder en gelukkiger. Door 
contact met de natuur herstellen we sneller van 
ziekte en stress. Zowel curatief als preventief 
brengt de natuur ons dus wonderbaarlijk veel 
voor onze gezondheid. En dat is ook niet zo gek, 
want wij zijn tenslotte zelf natuurlijke wezens! 
Toch wordt dit inzicht nog te weinig benut. En 
met de klimaatcrisis en het verlies van 
biodiversiteit enerzijds en de rijzende zorgkosten 

en welvaartziekten anderzijds staan we voor een 
grote opgave.  

De natuur wordt een vanzelfsprekend onderdeel 
van een gezonde leefstijl en dat zien we terug op 
het schoolplein, op de werkvloer, in de buurt, in 
de zorg, binnenshuis en aan de eettafel. Door 
over te brengen wat de natuur voor onze 
gezondheid en ons welbevinden kan doen, 
zorgen we ervoor dat mensen zich gaan 
interesseren voor de lokale natuur.  

Natuur is goed voor onze gezondheid, zowel 
fysiek als mentaal. Extra belangrijk dus om 
groen in te zetten in de gezondheidssector, daar 
waar mensen het hard nodig hebben. Zoals in de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Met het 
initiatief “Groene GGZ” bouwen we komende 
jaren aan een groene beweging in de mentale 
gezondheidszorg. 

We bereiken dat natuur weer benut wordt als 
een bron voor mentale, positieve gezondheid. 
Voor zowel cliënten, familieleden als de 
zorgprofessionals. Tevens zetten we ons in voor 
de natuur, door te investeren in een toename van 
de biodiversiteit op het terrein of in de buurt van 
de zorginstelling. De buurt nodigen we uit om 
mee te doen. Via de natuur kunnen mensen 
elkaar ontmoeten en doet het er niet toe of je 
cliënt, buurtbewoner of medewerker bent als je 
buiten samen aan de slag gaat. 

De komende jaren staat binnen dit thema de 
gezonde, groene (directe) leefomgeving centraal, 
voor mens, plant en dier. We dragen hiermee bij 
aan bij de Klimaatadaptatiestrategie voor 
Zeeland (KasZ). We zetten ons in voor groene en 
biodiverse tuinen, wijken, zorginstellingen en 
bedrijventerreinen, zodat iedereen kan wonen en 
werken in een aantrekkelijke en gezonde 
leefomgeving.  

‘Natuurpositief’ leven wordt het uitgangspunt: 
we willen dat de natuur op de balans in de plus 
eindigt. Niet alleen de natuur benutten voor ons 
welzijn, maar ook iets terugdoen voor de natuur. 
We zetten in op vergroening in de directe 
leefomgeving; de achtertuin en de buurt. Een 
concrete actie voor de komende jaren is de 
ontwikkeling van de ‘Zeeuwse Natuurtuin': 
inheems, gifvrij en een oase voor vogels en 
insecten. Een tuin die elke tuinbezitter kan 
creëren.  
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Vitaliteit en gezondheid blijft een belangrijk 
thema; voor kinderen en volwassenen, maar ook 
voor kwetsbare groepen zoals ouderen en 
cliënten in de GGZ. We zetten in op positieve 
gezondheid en preventie middels 
natuuractiviteiten voor de dagelijkse dosis 
vitamine Groen. Inwoners profiteren van de 
positieve effecten van de natuur, hiermee 
vergroten we het draagvlak voor de Zeeuwse 
natuur. 
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Bekend maakt bemind. De Zeeuwse Natuur 
nodigt mensen uit om hun vrije tijd in de natuur 
door te brengen. Om zich te verwonderen over de 
prachtige natuur die ons land te bieden heeft en 
te beseffen dat die onze aandacht en respect 
verdient. Steeds meer mensen omarmen de 
natuur. Het is geen plek waar we naartoe gaan, 
maar waar we thuiskomen. Voor iedereen, 
ongeacht waar je vandaan komt of waar je 
woont. Zodat jong en oud kan ervaren hoe leuk, 
leerzaam, gezond én belangrijk de Nederlandse 
natuur is.  

We willen recreanten én de recreatiesector 
bewust maken van de schoonheid en 
kwetsbaarheid van de Zeeuwse natuur, zodat zij 
zich vanuit een gezamenlijke ambitie en urgentie 
gaan inzetten. Samen met partners uit het 
Zeeuwse recreatienetwerk werken we toe naar 
duurzame en natuurinclusieve recreatie met 
positieve impact en wederkerigheid: mensen de 
schoonheid van de natuur laten bewonderen en 
tegelijkertijd de zorgzaamheid voor diezelfde 
natuur vergroten. Het landschap niet slechts 
gebruiken als decor, maar ook actief bijdragen 
aan herstel, behoud en groei. Zodat we – 
ondanks de toegenomen recreatiedruk in de 
natuur – kunnen blijven genieten van de 
geweldige landschappen om ons heen.  

Die wederkerigheid staat niet alleen centraal in 
ons contact met recreanten, maar ook in onze 
samenwerking met recreatieondernemers. Hun 
gasten komen vaak juist voor de unieke natuur 
langs bij hun onderneming. Reden te meer om 
als ondernemer ook goed voor die natuur te 
zorgen. Vanuit De Zeeuwse Natuur willen wij 
recreatieondernemers activeren om hun steentje 
bij te dragen. We nemen hen mee in de 
mogelijkheden om op hun terrein te werken aan 
biodiversiteitsherstel – bijvoorbeeld door de 
inrichting aantrekkelijker te maken voor vogels 
en insecten – en aan klimaatadaptatie – 
bijvoorbeeld door tegels te verwijderen, een poel 
te graven of inheemse bomen en struiken te 

planten. Zo investeert de ondernemer in de 
natuur waar hij/zij veel profijt van heeft.  

Meer natuur creëert kansen voor meer 
natuurbeleving. Door recreatieondernemers mee 
te nemen in hoe zij hun terreinen 
natuurvriendelijker kunnen inrichten, creëren 
we gaandeweg steeds meer ruimte voor 
bezoekers om de natuur te ontdekken en te 
beleven. Binnen de Zeeuwse Natuur hebben we 
daarom in het bijzonder aandacht voor 
natuurlijk ontdekken en beleven (denk hierbij 
aan een groen activiteitenaanbod, uitdagende 
speelnatuur of het koppelen van groene 
vrijwilligers aan recreatieondernemers). Zo gaan 
natuurwaarden, -educatie, -beleving en -spel 
steeds meer hand in hand.  

 

  



14 
 

Groene vrijwilligers zijn onmisbaar voor de 
Zeeuwse natuur, met hen staat of valt beleving, 
educatie, beheer en bescherming. De partners 
van DZN hebben ieder hun eigen 
vrijwilligersnetwerk. Zij willen dit netwerk 
allemaal op een hoog niveau waarborgen en 
continueren. Daarvoor zet elke organisatie zijn 
eigen middelen in. Via het samenwerkings-
verband De Zeeuwse Natuur kunnen we dit ook 
gezamenlijk oppakken. We hebben immers 
dezelfde doelgroep: de Zeeuwse groene 
vrijwilliger. Elke partner van DZN kan zijn 
vrijwilligers indelen in één of meerdere van de 
volgende rollen: 

- Vertellers laten kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen de natuur van 
dichtbij beleven en vertellen verhalen 
die raken.  

- Tellers: Als we de natuur willen 
beschermen dan is het belangrijk om te 
weten hoe het gaat met de soorten. 
Doorwinterde tellers voorzien landelijke 
instituten van relevante 
onderzoeksgegevens. Maar we 
verwelkomen ook nieuwe of incidentele 
tellers, onder andere met de Nationale 
Bijentelling, Tuinvogeltelling of de 
Bodemdierdagen.  

- Herstellers van de Zeeuwse Natuur 
werken van oudsher in het landschap, 
bijvoorbeeld wilgen knotten of invasieve 
soorten verwijderen. Maar ook het 
aanleggen van natuur in je buurt, op je 
schoolplein of in je achtertuin is een 
vorm van herstellen.  

- Opstellers en bellers komen op lokaal 
niveau op voor de natuur en zorgen 
ervoor dat de natuurbeweging groeit. Ze 
doen aan lobby en beleidsbeïnvloeding 
en houden anderen betrokken. 

Binnen het onderdeel ‘De Groene Vrijwilliger’ 
willen we verkennen op welke onderdelen van de 
basisondersteuning we meer samen op kunnen 
trekken. De vrijwilligers worden daardoor vanuit 
een breder verband benaderd op het gebied van 

ondersteuning, waardering, educatie, 
uitwisseling en zichtbaarheid.  

Binnen het onderdeel ‘De basis op orde’ 
onderscheiden we twee basispijlers:  

1. Gezamenlijke en eenduidige 
ondersteuning van 
vrijwilligers(groepen)  

Alle organisaties zetten zich ervoor in dat 
huidige vrijwilligers(groepen) zich gesteund 
voelen door de partners van DZN zodat zij zo 
goed, veilig en gemakkelijk mogelijk hun 
vrijwilligerswerk kunnen doen. Partners van 
DZN delen hun expertise en ervaring in de 
samenwerking, waardoor we ook van elkaar 
kunnen leren op welke manieren dienstverlening 
aan vrijwilligers het beste vorm kan krijgen en 
volgen samen dezelfde cursussen op het gebied 
van ondersteuning aan vrijwilligers zodat de 
uitgangspunten voor ieder hetzelfde zijn. 

2. Kwaliteitsimpuls ‘Educatie aan 
vrijwilligers’ 

Het is belangrijk om vrijwilligers te waarderen 
en belonen voor hun inzet. Een van de middelen 
hiervoor is educatie. Vrijwilligers vinden het 
belangrijk om de organisatie goed te kennen en 
om de kennis en vaardigheden te hebben van het 
werk dat ze moeten doen. Alle partners van DZN 
hebben ieder hun eigen educatieve pakket voor 
vrijwilligers. De komende periode zetten we in op 
verbetering in de afstemming van dit educatieve 
aanbod en investeren we in gezamenlijke 
scholing waar dat passend is. Via LeerjeGroen 
kunnen de aangesloten vrijwilligers individueel 
online modules volgen die zeker voor nieuwe 
vrijwilligers goed als basis kunnen dienen. We 
willen beter op de hoogte zijn welk educatief 
aanbod en bijbehorende expertise elke 
organisatie heeft. Hierbij kunnen we 
cursusplaatsen aanbieden aan vrijwilligers van 
een van de andere partners van DZN. Daardoor 
kunnen we de vrijwilligers van elke organisatie 
sámen bedienen met een gezamenlijke cursus of 
workshop. Hiervoor hanteren we twee sporen 
waarmee we in 2022 zijn gestart: ‘Beleving & 
Vertellen’ (basiscursus Landschap Lezen) en 
‘Beheer en praktische ondersteuning’ (cursus 
ARBO in het landschap). Dit willen we de 
komende jaren uitbouwen.  
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Zeeuwen zetten zich al jaren vrijwillig in voor de 
natuur in Zeeland, vaak verbonden aan een of 
meerdere partnerorganisaties van De Zeeuwse 
Natuur. Maar de maatschappij en daarmee de 
groene vrijwilliger verandert. Veel (potentiële) 
vrijwilligers willen zich niet meer hun leven lang 
inzetten voor één vereniging, willen zich meer 
inzetten in hun directe omgeving en willen vaak 
incidenteel aan de slag – zo blijkt uit ons 
onderzoek uit 2021 en uit landelijk onderzoek 
van Motivaction (2018). Ook is er een grote groep 
mensen die zich wel zou willen inzetten voor de 
natuur, maar dat nu nog niet doet. Dat biedt 
kansen, maar daar is een omslag voor nodig die 
we met de partners van De Zeeuwse Natuur 
gezamenlijk kunnen inzetten.  
 
Naast samenwerken ten aanzien van bestaande 
vrijwilligers, willen we daarom ook samen 
werken aan het vergroten van de zichtbaarheid 
van groen vrijwilligerswerk om zo ook nieuwe 
(doelgroepen) vrijwilligers te bereiken.  
 
Binnen het onderdeel ‘Uitwisseling en vergroten 
zichtbaarheid groen vrijwilligerswerk’ 
onderscheiden we twee basispijlers: 

1. Uitwisseling; bestaande vrijwilligers 
uit dezelfde vijver  
Reeds aangesloten vrijwilligers hebben 
interesse in de Zeeuwse natuur, en 
willen zich misschien nog wel méér 
inzetten maar weten niet goed hoe of 
waar. Binnen dit samenwerkings-
verband verkennen we de 
mogelijkheden om de vrijwilligers met 
elkaar én met de partnerorganisaties 
kennis te laten maken. Een 
gezamenlijke vrijwilligerspool is een 
toekomstdroom: vrijwilligers zetten zich 
dan in voor de Zeeuwse Natuur, met 
andere woorden: ze kunnen ingezet 
worden bij meerdere organisaties en zijn 
niet verbonden aan één organisatie. Via 
natuurwerkzeeland.nl werven we al 
gezamenlijk vrijwilligers. Vrijwilligers 
zien hier het aanbod van alle partners 
van DZN en overige groene Zeeuwse 
organisaties. We willen onderzoeken 
welke andere mogelijkheden er nog 
meer zijn. 

 
 

2. Zichtbaarheid; groen 
vrijwilligerswerk zichtbaarder 
maken voor nieuwe 
vrijwilligers/doelgroepen 
Het merendeel van onze vrijwilligers is 
50+; zij hebben de meeste (vrije) tijd om 
vrijwilligerswerk te doen. Deze mensen 
vormen een belangrijke doelgroep. 
Echter, het is niet vanzelfsprekend dat 
zij automatisch inschuiven, daar moet 
wel in geïnvesteerd worden. Jongeren 
willen vaak op projectbasis 
vrijwilligerswerk doen. Door hen op 
jonge leeftijd kennis te laten maken met 
onze werkzaamheden, komen zij 
wellicht op latere leeftijd gemakkelijker 
terug. Om ons werk zichtbaar te maken 
voor de nieuwe lichting 50+-ers en 
jongeren, trekken we samen op. We 
laten bijvoorbeeld via een gezamenlijke 
campagne of vrijwilligersdag zien hoe 
leuk het is om groen vrijwilligerswerk te 
doen. Via social media delen we de 
vrijwilligersvacatures van de 
partnerorganisaties die staan op 
natuurwerkzeeland.nl. We verkennen 
nieuwe manieren om nieuwe 
vrijwilligers/doelgroepen te 
enthousiasmeren om zich in te zetten 
voor de Zeeuwse Natuur, los van een 
organisatie. Incidenteel of voor langere 
termijn, of verbonden aan specifieke 
klussen. We delen best practices op een 
effectieve manier, bijvoorbeeld via 
online sparsessies met beroepskrachten 
en vrijwilligers. Ook onderzoeken we 
welke best practices geschikt zijn voor 
opschaling.  

 


