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KANS OF ONBEGONNEN WERK? 
 
 
Een paar experts aan het woord in onderzoek Jong-Natuur (2015, Luuk de Vries, U.U) 

 
Tegenwoordig is het volgens mij al bij twaalf jaar gebeurd, dan is er geen interesse meer om veel  
buiten te zijn. (…) Wij hebben ook wel eens activiteiten aangeboden voor jongeren, toen  
hebben we geadverteerd in de krant, maar er kwam maar één jongere op af.” (KNNV-Vriezenveen).  
 
“Jongeren in de lagere schoolleeftijd hebben ook niet echt de interesse meer om buiten te gaan  
spelen omdat dat in principe al gevaarlijk is vanwege het verkeer, met name in de stad. En ook de  
Ipad en Iphone verdrukken het buitenspelen. Ze zitten toch liever binnen dan buiten te spelen.” (Milieuraad zwolle) 
 
“Wat ik wel zie (…) dat er bij tieners ook heel snel gedacht wordt van, ‘och wat lastig, wat ingewikkeld’.  
Maar we denken al te snel dat jongeren het niets aan vinden.” (Youngworks) 
 
Jeugdwerkbureau STAP kan zich hierin vinden en stelt:  
“Ik denk dat wij ze in hokjes plaatsen en dat jongeren van computeren en binnen houden, maar als  
ze buiten iets doen, dan zie ik ze allemaal rennen. Dus ik denk als je ze stimuleert, dat ze het eigenlijk  
allemaal hartstikke leuk vinden.” 
 
 



Waar hebben we het eigenlijk over als we het over jongeren of pubers hebben? 

Jeugd niet onder één hoedje te vangen en z.g. subculturen veranderen snel 



Toch een poging tot indelen jeugd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Young Mentality profielen  
   Bron: Motivaction & Youngworks, 2010  
   het segmentatiemodel Young Mentality en Duurzaamheid 



Zoals de grote pedagogen en psychologen de jeugd / pubers / adolescenten indelen 



 
 

Pubers en hun belevingswereld: 
 
In de adolescentiefase zijn jongeren op weg naar volwassenheid. Jongeren leren zelfstandig keuzes te maken en 
verantwoordelijkheden te nemen. Ze zijn bezig met het zoeken naar en het vormen van hun eigen identiteit in relatie tot 
anderen en hebben een sterke sociale oriëntatie op leeftijdsgenoten (De Witt, 2005).  
 
 
 
Jongeren steken hierbij veel tijd in het bevredigen van hun sociale behoeften.  
Ze willen er graag bij horen en een eigen identiteit en stijl ontwikkelen in contact met  
andere mensen (Nelis & Van Sark, 2014):  
“Adolescenten staan voor de taak om hun nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te  
ontwikkelen in relatie tot de omgeving. Het realiseren van deze taak kan vergeleken  
worden met een ontdekkingstocht aan de hand van de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik?  
En wat wil ik zijn?” (Nelis & Van Stark, 2014, p. 21). 
  
 
 
Er ontstaat een grote behoefte naar autonomie en de vrijheid om zelf keuzes te maken (De Witt, 2005). Jongeren zetten zich 
dan ook af tegen hun ouderlijk gezag en andere autoriteiten (Verboom, 2004) en gaan op zoek naar zingeving van het leven, 
om daarin een betekenisvolle plek te vinden (De Witt, 2005).  
 



 
Drie fasen in de adolescentiefase 
 
 
1 Vroeg adolescenten (10-14 jaar)  - beginnen zich los te maken van hun ouders 
    - gaan nieuwe emotionele bindingen aan met leeftijdsgenoten  
    - willen vooral niet opvallen in de groep. 
  
2 Midden adolescenten (14-16 jaar)  - ontwikkelen steeds meer een eigen identiteit  
    - verleggen grenzen en zijn exploratief.  
 
3 Late adolescenten (16-22 jaar)  - steeds zelfbewuster  
    - stellen zich verantwoordelijker op 
     - kunnen ook nog onverwacht onvolwassen zijn.  
    - “het aangaan van verplichtingen op het gebied van maatschappelijke  
        positie en persoonlijke relaties.”  
 
 
De eerste en tweede fase worden ook wel beschreven als de ‘puberteitsfase’, waarbij de persoonlijkheid van de jonge 
adolescent grote veranderingen ondergaat. Zijn aandacht is volledig naar binnen gericht.  
Pas in de laatste fase richt de jongere zich meer naar buiten toe (Van der Wal e.al., 2008).  
 
 



 
Jeugd krijgt veel prikkels 
 
 
De huidige samenleving brengt extra uitdagingen met zich mee:  
“Er zijn zoveel prikkels die strijden om aandacht van jongeren.” …. En: “Jongeren van nu horen wel vaker dat de wereld aan 
hun voeten ligt. Tja dat klinkt natuurlijk mooi, aan je voeten. Maar als er oneindig veel keuzes mogelijk zijn, maakt dat het 
niet eenvoudiger om jouw eigen pad te kiezen.” (Nelis & Van Sark, 2014, p. 14).  
 
Hedendaagse jongeren hebben veel inspiratie en prikkels nodig (Nelis & Van Sark, 2014).  
 
Door de snelheid van het internet, de komst van sociale media en smartphones – die gedurende de gehele dag zorgen voor 
enorm veel afleiding – zijn jongeren gewend aan snelheid en eisen ze voortdurend vernieuwing (Gast e.a., 2009):  
 
“Ze zijn opgegroeid in de beleveniseconomie, een omgeving vol inspiratie, verleiding en prikkels. Ze willen steeds verrast, 
verbaasd en verwend worden, een behoefte waar hedendaagse technologie ruimschoots aan tegemoet komt.  
 
Een andere kant van de medaille is dat jongeren tegelijkertijd ook behoefte hebben aan rust, omdat ze permanent moe zijn 
door hun eigen behoefte aan prikkels.” (Nelis en Van Sark, 2014, p. 273).  
 



Natuurwaarde-ontwikkeling 13-17 jaar: 
 
• Morele waarde: ethische en spirituele relatie met de natuur – zingeving, natuur willen beschermen en met 

respect te behandelen, verbondenheid (plus: verdieping kenniswaarden op ecologisch gebied). 
 

• Jongeren kunnen op grotere tijd- en ruimteschalen denken en hun besef van ethische verantwoordelijkheden voor 
de natuur wordt bewuster, ‘onpartijdiger’ en meer vanuit een besef van rechtvaardigheid bezien. 
 

• De meeste jongeren zijn gesteld op uitdagende- en min of meer gevaarlijke ‘outdoor’ – activiteiten, waarin zij 
zichzelf meten met de natuur: wildwaterkanoën, bergbeklimmen, zeezeilen, wadlopen, ‘survival’. 

3-6 jaar: gebruikswaarde, 
bedreigende natuur, 
beheerswaarde 

6-12 jaar: humane 
waarde, esthetische 
waarde, symbolische 
waarde, kenniswaarde 

 

13-17 jaar: morele 
waarde, 
verdieping van 
kenniswaarde: nu 
ecologisch 
 

 
 



Interesse van jongeren in natuur 
 
 
Kees Both: De ‘middle years of childhood’ (5-12 jaar) zijn belangrijke formatieve jaren als het om de 
ontwikkeling van een positieve betrokkenheid bij en verbondenheid met de natuur gaat.  
(Kellert, in Kahn & Kellert, 2002; Kahn, 2001; Wells & Lekies, 2006; Gebhard 2003; 
Nabhan/Trimble, 1994). In commentaar op: het document ‘Jongeren en natuur als nationale uitdaging’  

 
Dan kun je dus zeggen “nou dan houden we het lekker bij de jeugd tot 12 jaar” (ook wel zo makkelijk) 
Of toch …. 
 
Rohof (2008) Weliswaar heeft het overgrote deel van de hedendaagse jongeren weinig contact met de 
natuur, dit lijkt volgens niet voort te komen uit desinteresse.  
 
Verboom (2004) na enquête 400 middelbare scholieren: De meerderheid van de jongeren is best 
geïnteresseerd te krijgen, als dit maar op de juiste manier gebeurt.  
 
Kris Koppen over de ‘natuurdip’ bij jongeren 
Uit diverse studies blijkt dat jongeren minder voorkeur hebben voor natuurlijke, ongerepte landschappen. 
Het is niet zo dat zij natuur niet waarderen, maar hun voorkeur gaat uit naar plaatsen die activiteiten 
suggereren (parken etc), bij voorkeur activiteiten die zij kunnen ondernemen met leeftijdgenoten. In 
zekere zin is er dus sprake van een ‘time-out’ voor natuur.  
(Kris van Koppen in Jongeren en allochtonen als uitdaging voor NME in Natuur door andere ogen bekeken.) 

 



 Jongeren moeten op hun eigen manier de natuur beleven 
 
- jongeren zoeken de natuur minder bewust op dan volwassenen dat doen.  
- Het heeft geen zin om jongeren te ‘leren’ de natuur op eenzelfde wijze te beleven als volwassenen doen.  
- Een belerende manier van betrekken maakt natuur en landschap juist minder ‘cool’ in de ogen van jongeren.  
- Jongeren moeten juist op hun eigen manier de natuur beleven (Motivaction & Youngworks, 2014).  
 
Jongeren geven aan dat het daarom belangrijk is om op hun eigen manier van de natuur en het landschap te genieten 
en het leren te waarderen, om de betrokkenheid te vergroten. Immers:  
“Als je ergens om geeft wil je er ook goed voor zorgen.” (Motivaction & Youngworks, 2010, p. 19).  
 
Wat wordt al wel bereikt aan jongeren? 
- In 2013 werden ruim 7000 middelbare scholieren bereikt met de maatschappelijke stage bij Landschapsbeheer   
     Nederland  
- In 2013 bereikte IVN landelijk 39.490 jeugd- en jongeren met activiteiten. Hiervan bestaat een gering deel uit 

jongeren. Zo werden in 2013 landelijk slechts 171 leerlingen uit het voortgezet onderwijs bereikt door het IVN en nog 
eens 211 jongeren deden bij IVN een Maatschappelijke Stage (IVN, 2013).  

- Daarnaast werden nog 550 jongeren (in de leeftijd van 12-25 jaar) bereikt door Woesteland (de jongerenpoot van het 
IVN die onder meer excursies en natuurkampen organiseert).  

- Uit een inventarisatie van Woesteland blijkt dat er inmiddels 14 IVN-afdelingen expliciet met jongeren vanaf 12 jaar 
aan de slag gaan (Alina Salomon, persoonlijke communicatie, 2015).  

- NJM 350 leden 
- NJN 



 
Maar wat is dan die ‘eigen’ manier? Wat zijn de randvoorwaarden? 
 
Beleveniseconomie: 
 
- Jongeren van nu groeien op in de zogenaamde ‘beleveniseconomie’ (Motivaction & Youngworks 2010) 
 
- Consumenten zouden een steeds grotere behoefte hebben aan bijzondere ervaringen (‘intensivering’ als  
  beschreven door Gast e.a.) en bedrijven proberen hier steeds beter op in te spelen:  
 
Het gaat om het creëren van een ervaring en sensatie waarbij individuen persoonlijk en actief betrokken worden 
en niet slechts meer om het leveren van goederen en diensten.  
 
- In de huidige samenleving wordt massaal gezocht naar kwaliteit van leven; naar betekenis- en zingeving  
  (intensivering) (Gilmore & Pine, 2007).  
 
- Mensen maken hun keuzen steeds meer vanuit hun eigen belevingswereld en zijn op zoek naar boeiende  
  ervaringen, hetgeen ook voor jongeren sterk geldt. (Jacobs, 2006)   



 

Dus wat te bieden? 
 
Creëren van een belevenis  
 
Volgens Movisie (2009a) en WING (2006) is het creëren van een ‘belevenis’ bij het organiseren van activiteiten 
essentieel om jongeren te bereiken. Dit idee sluit aan bij de idee dat de hedendaagse economie getypeerd kan 
worden als een ‘beleveniseconomie’:  
 
“Het gaat om het geheel, om de ervaring die de jongere meemaakt.” (Movisie, 2009a, p. 4).  
 
Om dat te bereiken moeten vrijwilligersorganisaties aan de slag met belevenismarketing.  
 
Het gaat hierbij niet om de activiteit alleen, maar veel meer om de totale beleving, zoals de sfeer, de mensen die 
jongeren tegenkomen en de status die het doen van de activiteit jongeren geeft.  
 
Bij het creëren van een waardevolle ervaring gaat het om kleine handelingen zoals vooraf contact leggen met 
jongeren, weten wie zij zijn en wat zij interessant vinden en hen een gevoel van waardering geven 
 
 
   Meervoudige intelligenties:  
   Verbaal (liguistisch), logisch (mathematisch), Visueel (ruimtelijk), Lichamelijk (kinetisch),  
   Muzikaal (ritmisch), Intrapersoonlijk (sociaal), interpersoonlijk, naturalistisch 
 
 



Tips voor organisaties om een natuurbelevenis te creëren:  
 

- Spreek zoveel mogelijk zintuigen aan.  
 

- Houd ruimte voor eigen inbreng van de jongeren. 
  
- Voorkom negatieve indrukken. Denk goed na over mogelijke punten van teleurstellingen. Probeer die weg te   

nemen of om te buigen naar positieve ervaringen.  
 

- Zet iets tastbaars in: door bijvoorbeeld een foto te maken waardoor de herinnering bij de jongeren blijft hangen. 
 

- Veel jongeren worden gemotiveerd door een competitie-element of een (GPS) spelelement toe te voegen.  
 

- Combineer de natuurbelevenis met een sociale component. 
 

- Gebruik de natuur als decor 
 

- Maak de activiteit leuk en afwisselend (niet schools en belerend) 
 

- Benadruk de ervaring, verwondering, de beleving 
 

- Ken je doelgroep en heb een duidelijk doel 
 

- Breng het ‘hip’ en niet suf (“Kom hakken, zagen, sjouwen”, klinkt beter dan “kom je meehelpen wilgenknotten ten behoeve van het natuurbeheer”) 

 

- Bied ze een zelfstandige belevenis of laat ze zelf iets organiseren. 



Veel jongeren zijn gesteld op uitdagende en min of meer gevaarlijke  
‘outdoor’ activiteiten, waarin zij zichzelf meten met de natuur. 

 
 

Uitdaging of rust? 
 
Juist in de adolescentiefase is met name de uitdagende natuur van belang. De wilde, natuurlijke omgeving biedt 
volgens De Witt (2005) dan ook een ideale setting om kwesties rondom identiteit, autonomie en relatie te 
verkennen. Het betrekken van adolescenten bij problemen die spelen in natuur en milieu geeft hen de uitdaging 
waar zij naar verlangen en stelt hen in staat hun competentie te vergroten.  
 
Bovendien biedt de natuur volgens De Witt ruimte voor jongeren om op te gaan in ‘sensationele’ belevingen, 
waarin ze even niet hoeven te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden door de huidige ‘ 
prestatiesamenleving’ en zichzelf daardoor anders en intenser kunnen ervaren.   
 
Maar …. Staar je niet blind. Jongeren hebben het juist ook over het rustgevende van de natuur (de ‘restorative’ 
waarde van natuur). Chillen is ook heel populair. Een groene hangplek (placemaking/placebonding) is daarom 
misschien ook wel een heel goede manier om de jeugd in de natuur te krijgen. 
 



Nog wel één dingetje …. 



Natuur is saai: 
 
Wanneer door jongeren de vergelijking wordt gemaakt met  
buitenlandse ‘wilde’ natuur hoeft het niet te verbazen dat  
Nederlandse natuur vooral het predicaat ‘saai’ krijgt opgelegd  
door de jongeren die aan het onderzoek hebben meegedaan. 
(uit: Natuur door andere ogen bekeken De natuurbeleving van allochtonen en jongeren. Alterra 2007) 
 
Waardering landschapstypen door jongeren 
                                       Rangorde   Gemiddeld oordeel 
Stadspark    1   7 .3 
Bos    2  7 .0  
Duinen    3  6 .3 
Idyllisch dorpslandschap  4  6 .0  
Natte natuur   5   5.7 
Heide    6  5.6 
Rivierenlandschap   7  5.5   
Kleinschalig cultuurlandschap  8  5.2 
Grootschalige akkerbouw  9  4 .9 
Veenweidegebied   10   4 .4 
Horizonvervuiling*   11   4 .2 
Verruigde veenweide   12  3 .6 

 
* hoogspanningsmasten 

 



Wat jongeren zouden organiseren als ze voor jongeren van hun eigen leeftijd een activiteit 
zouden ontwikkelen, de Vries, Jong-Natuur 2015 



Een paar uitgesproken jongeren-natuurorganisaties 
 
JNM  
De Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) is een landelijke vereniging voor jongeren  
tussen de 12 en 25 jaar die actief in en met de natuur bezig zijn. De leden van de JNM organiseren 
zelf het hele jaar door kampen, excursies en andere activiteiten in de mooiste natuurgebieden van 
Nederland. 
Er zijn twee dingen die de JNM als natuurvereniging voor jongeren erg speciaal maken.  
Het eerste is dat ze alles zelf doen en dus de hele vereniging in feite wordt gerund door. 
Ten tweede is er de ledenbinding. met het huidige ledenaantal van tegen de 350 leden, betekent dat een hoop. 
Voor veel leden is de JNM dan ook een deel van het leven geworden, een gezellige vriendenkring met gedeelde 
interesses. 
Woesteland  
WoesteLand is de jongeren afdeling van het IVN. In binnen- en buitenland organiseert de organisatie gezellige en 
duurzame activiteiten en vakanties waar ze samen met jongeren werken in de natuur. WoesteLand richt zich op 
jongeren tussen de 12 en 30 jaar, voornamelijk door natuurvakanties en werkweekenden aan te bieden speciaal 
voor jongeren.  
NJN: De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie  
De NJN is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot en met 25 jaar die het leuk vinden om de natuur in te 
gaan. Ze organiseren kampen en excursies met verschillende thema’s. De NJN heeft daarbij afdelingen door het 
hele land.  
Scouting Nederland: 90.000 jeugdleden, Niet per se natuur, maar wel aandacht voor. 



Nog twee belangrijke dingen … 



Het meest geschikte medium om nieuwe vrijwilligers te werven naar leeftijd Bron: Verheugd (2004)   

Benaderen / bereiken van jongeren 

 
- Jongeren geven aan social media wel te gebruiken om vrijwilligerswerk te zoeken, onder meer via Twitter, Facebook en    
     Google. Daarom concludeert Young Inspiration (2013) dat jongeren het beste bereikt kunnen worden via social media 
- De Witt (2005) concludeert dat de ‘ouderwetse’ methode, van jongeren direct aanspreken in hun eigen sociale   
      omgeving, zoals op hun school of sportclub minstens zo effectief is als jongeren aanspreken via internet.  
- Young Inspiration (2013) raadt vrijwilligersorganisaties aan om jongeren uit te nodigen om ambassadeur van de 

organisatie te worden, waarbij ze hun vrienden interesseren om ook vrijwilligerswerk te gaan doen.  
- Ook allianties aangaan met bv. scholen en sportclubs kan zijn vruchten afwerpen 



Allochtonen en/in de Nederlandse natuur 
 
Allochtonen blijken natuur als minder kwetsbaar te ervaren en in algemene zin minder belang te 
hechten aan natuurbescherming dan autochtonen. Opvallend genoeg vindt een even grote groep 
allochtonen als autochtonen het beschermen van agrarisch landschap ‘zeer belangrijk’ 
 
Ongeveer een kwart van de ondervraagde allochtonen kent het genoemde stadspark 
in eigen stad niet, tegen drie procent van de autochtonen in de referentiegroep 
 
Terwijl in het westen de Romantiek van invloed was en is op natuurbeleving, zijn Turken en 
Marokkanen beïnvloed door wat je een islamitisch natuurbeeld zou kunnen noemen.  
In de Koran is een scheppingsverhaal te lezen waarin de mens een belangrijke plaats heeft. De aarde is 
dienstbaar gemaakt aan de mens. Dit sluit aan bij wat we in de westerse cultuur een functioneel natuurbeeld 
noemen. 
 
…. En vergeet niet: Er zijn nog veel méér culturen dan alleen de Turkse of Marokkaanse. 
 
 
 

 ~einde~ 
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Bijlagen: 
  

Korte samenvattingen en aanhalingen uit de literatuur 



- Chillen in het Groen: De waarde van groen op jongerenontmoetingsplekken onderzocht 

 Nada de Groot en Mara Verduin. Utrecht, 10 oktober 2011 - in opdracht van het programma Jeugd van het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie 
De indruk die de eerste onderzoeksdag ontstond, werd gedurende het onderzoek bevestigd. Jongeren 
ontmoeten, hangen en recreëren bij uitstek op groene openbare plekken in de stad. Veel van de 
plekken die geschikt of aantrekkelijk zijn voor jongeren, worden gekenmerkt door groen en natuurlijke 
elementen. Het zijn plekken in de stedelijke openbare ruimte die vrij toegankelijk en vaak 
laagdrempelig zijn. Jongeren kunnen er elkaar in relatieve vrijheid, zonder verplichtingen en al te veel 
bemoeienis van volwassenen, ontmoeten. Of zoals een van de respondenten het verwoordt: ‘Je kan er 
je eigen ding doen. Je hoeft geen drankjes of eten te bestellen, je kan komen wanneer je wil en net zo 
lang blijven als je wil’. 
…. Daarnaast heeft het groen een 
decoratieve waarde voor sommige jongeren, zij omschrijven het groen ter plekke als ‘mooi’ of ‘gezellig’. 
Naast de informele hangplekken bestaan er uiteraard ook formele hangplekken die specifiek zijn 
ingericht als hangplek of als jongeren ontmoetingsplaats (JOP). Gedurende het onderzoek kwamen we 
op deze plekken echter geen jongeren tegen. 
…Opmerkelijk is dat de jongeren die we op groene recreatieplekken treffen, onderscheid maken tussen 
verschillende typen groene recreatieplekken en verschillende functies die deze plekken hebben. Er zijn 
plekken waar jongeren naar toe gaan om te ontspannen en weg te zijn van de drukte van de stad. Ze 
kiezen deze plekken bewust uit vanwege de rust en het natuurschoon. Een aantal jongeren merkt op 
dat deze plekken zich ook heel goed lenen voor romantische afspraakjes. Het is er mooi en rustig en je 
hebt er de nodige privacy. 
Er zijn ook groene recreatieplekken waar jongeren juist naar toe gaan om te ‘zien en gezien te worden’. 
Niet de rust, maar het sociale aspect staat er centraal vertellen twee meisjes. ‘We gaan ook wel naar 
het Vondelpark toe, maar daar is het meer zien en gezien worden en heel druk. Als we met meer 
mensen afspreken dan gaan we daar naar toe’. Recreatieplekken waar een ‘event’ plaatsvindt vormen 
een aparte categorie. Een aantal jongeren vertellen bijvoorbeeld dat ze vaak naar openluchtconcerten 
en andere evenementen in het Westerpark gaan. 
…. Een stad die alleen maar uit stenen bestaat, lijkt de jongeren niets; 
dat zou maar kaal en leeg zijn. De aanwezigheid van groen is dus van invloed op hoe mooi of 
aantrekkelijk jongeren een plek vinden.Dergelijke positieve omschrijvingen ontbreken dan ook op 
ontmoetingsplekken waar groen vrijwel ontbreekt of waar het groen slecht onderhouden is. Ze kunnen 
er zelfs uitgesproken negatief over zijn. Zo heeft een groep voetballende jongens in Amsterdam Noord 
geen goed woord over voor het karige struikgewas rondom hun voetbalveldje. 



Uit: Natuur dichterbij! 
Een rapportage over werkvormen en methoden van Landschapsbeheer Nederland voor het betrekken van 
mensen bij landschap en natuur Aansluiten bij de belevingswereld van mensen. Dat is vooral 
belangrijk bij jongeren. Zij hebben over het algemeen weinig natuurkennis en -interesse zodat er niet veel is om op aan te haken. Bij het project ‘Connect your 
Nature’ van Landschap Noord-Holland bleek het mogelijk om jongeren te laten ervaren dat natuur leuk en interessant is. Dit werd bereikt doordat werd aangehaakt 
bij hun eigen ontwikkelingsproces en door ze aan te spreken op hun eigen beleving (wat doet het met jou?). Jongeren zijn vooral bezig met het bepalen van hun 
eigen identiteit en hun verhouding tot anderen. Je kunt ze daarbij begeleiden door bepaalde kennis aan te reiken die ze daarbij kunnen gebruiken. Aansluiting 
vinden bij de belevingswereld van mensen kan bijvoorbeeld ook door ‘hun taal te spreken’. Dit betekent bijvoorbeeld dat je in een project met agrariërs weet 
‘wanneer de tarwe van het land komt’. 



 
Project Connet Your Nature – Landschap Noord Holland 
Omdat wij zien dat er weinig jongeren betrokken zijn bij het natuurbeheer, willen we deze doelgroep actief betrekken bij onze gebieden. Daarom is 
Landschap Noord-Holland vorig jaar begonnen met het project Connect Your Nature (CYN). In dit project wordt op verschillende manieren ‘natuur 
en landschap’ aangeboden aan middelbare scholieren (derde en vierde klassers): als excursie, door landschaps-beherende werkzaamheden, het 
uiten van beleving met ondersteuning van kunstenaars, het inrichten van een tentoonstelling en het voeren van een debat over  
landschap De reden om natuur en landschap vanuit verschillende invalshoeken te benaderen is de gedachte dat mensen/ jong 
eren niet allemaal op een identieke wijze een landschapsbeleving zullen hebben. Door een breed palet te creëren van mogelijkheden, zal een ieder 
zijn/haar eigen beleving kunnen halen. 
 
De belangrijkste conclusies van het project “Connect your Nature” van Landschap Noord Holland:  
 
Connect your Nature heeft invloed gehad op de waardering voor natuur en landschap. Direct na het programma zijn 
de jongeren die het programma hebben gevolgd positiever over het beschermen van natuurgebieden en agrarische  
gebieden, meer bereid om een actieve bijdrage te leveren aan het onderhoud van natuur en landschap en positiever over  
de aantrekkelijkheid van het Nederlandse landschap dan jongeren die het programma niet hebben gevolgd.  
 
Connect your Nature lijkt geen invloed gehad te hebben op de verbondenheid van jongeren met de natuur. Jongeren  
die het programma hebben gevolgd vertonen niet een grotere verbondenheid met de natuur dan jongeren die het programma  
niet hebben gevolgd.  
 
Connect your Nature lijkt geen invloed gehad te hebben op het gedrag. Jongeren die het programma hebben gevolg 
d bezoeken niet vaker groene gebieden buiten stad of dorp noch parken of groenstroken binnen stad of dorp.  

 



Topervaringen van kinderen met de natuur. Zes antwoorden op de vraag wat een topervaring is,waarom topervaringen gewenst zijn, en of en hoe je de voorwaarden kunt 
scheppen voor een topervaring. 2006 
Jana Verboom en Sjerp de Vries (redactie), met bijdragen van Henk van Blitterswijk, Petra Jansen, Kris 
van Koppen, Agnes van den Berg, Riyan van den Born,en Kees Both 
 
De meeste auteurs onderscheiden twee soorten 
ervaringen: de Significant life experiences (SLE) en de flow-ervaringen. De SLE zijn diep aangrijpende vormende ervaringen die je kijk op het leven blijvend veranderen. De 
flow-ervaringen zijn ervaringen waarvan mensen achteraf zeggen dat ze op dat moment “simpelweg gelukkig waren”, dat ze het gevoel hadden helemaal zichzelf te zijn. 
Voor beide typen ervaringen bestaat de onderbouwing voornamelijk voor adolescenten en volwassenen, maar we zien flow-ervaringen ook wanneer een klein kind in de 
weer is met bijvoorbeeld zand, stenen en water, waarbij het helemaal opgaat in waar het mee bezig is. Tenslotte zijn er nog de ‘magische momenten’ waarbij 
verwondering een grote rol speelt, bijvoorbeeld wanneer je een vlinder uit de pop ziet komen of door een vergrootglas ontdekt dat iets heel gewoons eigenlijk heel 
bijzonder is. Omdat SLE’s draaien om angst en het overwinnen van angst (zie bijdrage 4 van Agnes van den Berg), is het een kwestie van balanceren tussen te veel uitdaging 
(waardoor de gebeurtenis als negatief wordt ervaren) en te weinig uitdaging. En dit is weer heel persoonlijk: wat voor de één schokkend is, is voor de ander misschien te 
gewoon om blijvende indruk te maken. Als het gaat om flow-ervaringen is vooral rust en ruimte nodig. 
Voorwaarden: 
Flow ervaring: Bij voorkeur alleen en/of zonder. Maar inspirerende volwassenen kunnen ook faciliteren.  
Magisch Moment: Kan gefaciliteerd worden door iemand die je wijst op het bijzondere van iets. 
SLE: (Significant Life Experience). Bij voorkeur alleen en/of zonder volwassen toezicht. 
Inspirerende volwassenen kunnen echter als model dienen. En volwassenen kunnen angst bespreekbaar maken. 
Kortom: Alleen, buiten, meerdaags, spanning/overwinnen angst, zo wild mogelijke omgeving,  

 
 



Jong & Natuur; Een onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van jongeren bij natuur- en milieuorganisaties  2015, Luuk de Vries, Universiteit Utrecht  
 

 

Op basis van het onderzoek kan een aantal conclusies worden getrokken. Allereerst kan geconclu-deerd worden dat, hoewel jongeren in Nederland weinig in de natuur 

komen en de groepsdruk onder jongeren ervoor zorgt dat ze hun interesses in natuur niet uiten en natuur onder veel jongeren een saai imago heeft, de interesse in natuur 

en milieu nog steeds aanwezig is. Twee derde van de jonge-ren uit dit onderzoek onderneemt graag ‘avontuurlijke’ activiteiten in de natuur, meer dan de helft vindt natuur 

niet saai en een derde vindt het zelfs gaaf om te begrijpen hoe de natuur werkt. Meisjes vinden natuur minder saai en vinden het vaker gaaf om te begrijpen hoe de natuur 

werkt dan jongens. Ook vinden de wat oudere jongeren natuur vaker gaaf en niet saai dan jonge jongeren. Hetzelfde geldt voor hoogopgeleide jongeren ten opzichte van 

laagopgeleide jongeren.  



Jong & Natuur; Een onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van jongeren bij natuur- en milieuorganisaties  2015, Luuk de Vries, Universiteit Utrecht  
 
 
In de adolescentiefase zijn jongeren op weg naar volwassenheid. Jongeren leren zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheden te nemen. Ze zijn bezig met het zoeken naar en het 
vormen van hun eigen identiteit in relatie tot anderen en hebben een sterke sociale oriëntatie op leeftijdsgenoten (De Witt, 2005). Jongeren steken hierbij veel tijd in het bevredigen van hun 
sociale behoeften. Ze wil-len er graag bij horen en een eigen identiteit en stijl ontwikkelen in contact met andere mensen (Nelis & Van Sark, 2014):  
“Adolescenten staan voor de taak om hun nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen in relatie tot de omgeving. Het realiseren van deze taak kan vergeleken worden met een 
ontdekkings-tocht aan de hand van de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik zijn?” (Nelis & Van Stark, 2014, p. 21).  
Onder adolescenten heerst een grote angst om af te wijken van de sociale norm en om afgewezen te worden door ‘de groep’. Om dit te voorkomen is het creëren van een positief imago en 
zelfbeeld voor jongeren dan ook heel belangrijk (De Witt, 2005). Jongens zijn hierbij nog gevoeliger voor groepsdruk dan meisjes (APS, 2012). Er ontstaat een grote behoefte naar autonomie 
en de vrijheid om zelf keu-zes te maken (De Witt, 2005). Jongeren zetten zich dan ook af tegen hun ouderlijk gezag en andere autoriteiten (Verboom, 2004) en gaan op zoek naar zingeving van 
het leven, om daarin een beteke-nisvolle plek te vinden (De Witt, 2005). Er treden grote veranderingen bij de jongeren op. Niet alleen lichamelijke veranderingen, maar ook in hun gedrag, 
wensen en gevoelens (Van der Wal e.a., 2008).  
Grofweg genomen doorlopen jongeren drie fasen in de adolescentiefase, waarbij de jongeren in drie groepen ingedeeld kunnen worden. Het betreft hier een globale indeling: iedere jongere 
ervaart en ondergaat de adolescentiefase uiteindelijk op zijn eigen manier:  
“Voor velen is het (de adolescentiefase) een fase waar ze met genoegen aan terugdenken, omdat hun 18 Jong & Natuur  
 
ontwikkeling op rolletjes liep. Anderen beleven het als een vreselijke tijd vanwege de vele conflicten met zichzelf en hun omgeving.” (Van der Wal e.a., 2008, p. 19).  
Van der Wal e.a. onderscheiden de volgende typen adolescenten:  
o Vroeg adolescenten (10-14 jaar) beginnen zich los te maken van hun ouders, gaan nieuwe emotionele bindingen aan met leeftijdsgenoten en willen vooral niet opvallen in de groep.  
o Midden adolescenten (14-16 jaar) ontwikkelen steeds meer een eigen identiteit, verleggen grenzen en zijn exploratief.  
o Late adolescenten (16-22 jaar) zijn steeds zelfbewuster, stellen zich verantwoordelijker op, maar kunnen ook nog onverwacht onvolwassen zijn. Daarnaast staat deze fase voor velen in “het 
aangaan van verplichtingen op het gebied van maatschappelijke positie en persoonlijke relaties.” (Van der Wal e.a., 2008, p. 24).  
 
De eerste en tweede fase worden ook wel beschreven als de ‘puberteitsfase’, waarbij de persoonlijk-heid van de jonge adolescent grote veranderingen ondergaat. Zijn aandacht is volledig naar 
binnen gericht. Pas in de laatste fase richt de jongere zich meer naar buiten toe (Van der Wal e.al., 2008). Volgens Nelis & Van Sark (2014) maken jongeren in alle tijden dezelfde sociaal-
emotionele ontwikke-ling door, maar brengt de huidige samenleving wel extra uitdagingen met zich mee:  
“Er zijn zoveel prikkels die strijden om aandacht van jongeren.” (Nelis & Van Sark, 2014, p. 10) En: “Jongeren van nu horen wel vaker dat de wereld aan hun voeten ligt. Tja dat klinkt natuurlijk 
mooi, aan je voeten. Maar als er oneindig veel keuzes mogelijk zijn, maakt dat het niet eenvoudiger om jouw eigen pad te kiezen.” (Nelis & Van Sark, 2014, p. 14).  
Jongeren zijn prikkelgevielig: 
Hedendaagse jongeren hebben veel inspiratie en prikkels nodig (Nelis & Van Sark, 2014). Het inter-netgebruik, ook via mobiele telefoons en tablets, heeft het afgelopen decennium in hoog 
tempo een vaste plaats in het dagelijks leven gekregen van vrijwel iedereen (SCP, 2013). Het is een steeds ge-bruikelijker deel van het dagelijks leven, zowel voor informatie en amusement als 
voor het onderhou-den van sociale contacten. Door de snelheid van het internet, de komst van sociale media en smartphones – die gedurende de gehele dag zorgen voor enorm veel afleiding 
– zijn jongeren gewend aan snelheid en eisen ze voortdurend vernieuwing (Gast e.a., 2009):  
“Ze zijn opgegroeid in de beleveniseconomie, een omgeving vol inspiratie, verleiding en prikkels. Ze willen steeds verrast, verbaasd en verwend worden, een behoefte waar hedendaagse 
technologie ruimschoots aan tegemoet komt. Een andere kant van de medaille is dat jongeren tegelijkertijd ook behoefte hebben aan rust, omdat ze permanent moe zijn door hun eigen 
behoefte aan prikkels.” (Nelis en Van Sark, 2014, p. 273).  
De gewenning aan een hoog welvaartspeil zorgt er tevens voor dat de huidige generatie jongeren relatief veel geld uitgeven aan technische apparaten en kleding (Gast e.a., 2009). Dit 
materialisme betekent overigens niet dat jongeren minder idealistisch zijn. Veel jongeren maken zich nog wel dege-lijk zorgen om maatschappelijke en politieke problemen (Gast e.a., 2009).  



 
WoesteLand, Effecten en motieven bij 50 jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren, 2012 Wetenschapswinkel, 
Fransje Langers, Agnes van den Berg, Joke Luttik en Bram ten Cate 

 
WoesteLand is de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. 
De werkgroep organiseert al vijftig jaar activiteiten in de natuur voor en door jongeren van 
12 tot 30 jaar. Tijdens de kampen wordt vrijwilligerswerk in de natuur gedaan. Bij WoesteLand staat 
het gezamenlijk beleven en genieten van de natuur centraal. De activiteiten van WoesteLand worden 
door enthousiaste jonge vrijwilligers begeleid. 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de langetermijngevolgen van deelname aan 
WoesteLand-zomerkampen voor het welzijn en de levenshouding van deelnemers1. Verder is inzicht 
verkregen in de motieven die de afgelopen vijftig jaar een rol hebben gespeeld in de beslissing van 
jongeren om deel te nemen aan de kampen. Het blijkt dat deelnemers heel positief zijn over hun 
ervaringen met WoesteLand. Dat is een sterke troefkaart. Het enthousiasme van de deelnemers 
weerlegt de stelling dat jongeren van 12 tot 30 jaar in het algemeen geen belangstelling hebben voor 
natuur. WoesteLand biedt naast de natuurervaring ook een sociale ervaring, en die combinatie werkt 
goed bij deze doelgroep. WoesteLanders hebben en houden hart voor de natuur. Dit uit zich in 
opleidings- en beroepskeuze, in levensstijl en in de opvoeding die zij hun kinderen geven. Daarmee 
werkt het door naar de volgende generaties. Een relatief groot deel van hen wordt lid van een 
natuurorganisatie. Daarmee is WoesteLand een mooie kweekvijver voor vrijwilligers voor natuur, 
waaronder voor IVN. Daarmee heeft IVN met WoesteLand goud in handen. 
 
Invloed van WoesteLand op de lange termijn 
Voor vrijwel alle respondenten is WoesteLand belangrijk geweest. Sommigen spreken zelfs van een 
levenswending. Het effect verloopt grofweg via vier richtingen: persoonlijke groei, sociale netwerk, 
milieubewust handelen en groene carrière. Persoonlijke groei slaat op het vormende karakter dat 
betrokkenheid bij WoesteLand heeft gehad, met name in de periode van actief zijn als groepsleider. 



Een andere kijk op groen 
Onder deze titel is in 2006 een rapport van Buijs, Langers en De Vries verschenen 1, naar aanleiding van onderzoek 
naar de beleving van natuur en landschap in Nederland door allochtonen en jongeren. Dit onderzoek vormt 
de basis voor het huidige boekje. 
Voorafgaand aan ‘Een andere kijk op groen’ is een literatuurstudie 13 uitgevoerd, waaruit naar voren kwam dat 
met name van jongeren en allochtonen onvoldoende bekend is hoe ze het Nederlandse landschap beleven. 
Vervolgens hebben Buijs e.a. zich gericht op allochtonen van Turkse en Marokkaanse afkomst en op jongeren van 
14-15 jaar. Daarnaast hebben zij een referentiegroep van volwassen autochtonen, die in dezelfde buurten wonen 
als de allochtonen en jongeren, in het onderzoek betrokken. 
Het onderzoek is uitgevoerd in Arnhem, Haarlem en Utrecht, en binnen deze steden in één wijk. De steden 
zijn geselecteerd op basis van omliggend landschap en een voldoende aantal allochtonen in de wijken om het 
onderzoek te kunnen uitvoeren. Alle drie de bevolkingsgroepen zijn zoveel mogelijk in de geselecteerde wijken 
geworven. Per bevolkingsgroep zijn honderd deelnemers per stad bevraagd. 
Turken en Marokkanen zijn benaderd door een in allochtonen gespecialiseerd onderzoeksbureau. De deelnemers 
konden de vragen in hun voorkeurstaal beantwoorden. In totaal weigerden ongeveer een op de drie potentiële 
Turkse respondenten en een op de vier potentiële Marokkaanse respondenten hun medewerking. 
Om onderzoek te doen naar de natuurbeleving van jongeren zijn scholen in de drie steden aan de hand van ligging, 
grootte en opleidingsniveau geselecteerd en benaderd. Alle leerlingen van derde klassen van het voortgezet 
onderwijs hebben daadwerkelijk de vragenlijst zelfstandig, tijdens de les, ingevuld. Onder de Haarlemse respondenten 
is een nadere selectie gemaakt vanwege het kleinere aandeel dat in de geselecteerde wijk woonde en 
een – in vergelijking tot de andere steden – veel groter totaal aantal respondenten. Uiteindelijk zijn de data van 
38 1 jongeren in het onderzoek opgenomen. 



KORT VERSLAG 
van het Eerste Congres van Nederlandsche Natuor-Historische Jeugdvereeniging-en 
van 16—19 Augustus 1920 gehouden te Zwolle. 
 
Maandag 16 Augustus 1920 kwamen in de Pius-Socielelt te Zwolle een vijftigtal leden 
van Natuur*Historische .leugdvereenigingen bijeen, waaronder afgevaardigden van 17 Jeugdbenden 
in Nederland. 
Het doel van deze bijeonkomst was de oprichting van een bond, waarbij alle .leugdvereenigingen 
op Natuur-Historisch gebied zich kunnen aansluiten. 
Om halftwee opende de Voorzitter van het Voorloopig Comité, F. Koster (Grüningen), 
het congres met een rede, waarin hij allereerst dank bracht aan bekende oudere Natuur- 
Historici, o.a. de Hoeren J. Heimans (Amsterdam), F. .1. 11. OfTerijos (Winterswijk), G. Sipkos 
(Haarlem) en G. Wolda (Wageningen)'voor hun blijken van belangstelling en in het bijzonder 
de Heer J. Heimans voor het werk, dat hij reeds In het belang van den bond verricht had. 
Voorts werd een woord van dank gebracht aan de Zwolsche N. 11. G. voor haar gastvrijheid. 
Daarna besprak' de Voorzitter het doel van den Bond. Er worden op het gebied van de 
Natuurlijke Historie door de jongeren tal van waardevolle waarnemingen gedaan, die echter 
hun waarde geheel verliezen, daar ze niet bekend gemaakt worden, en zoo ze bekend raken, 
toch meestal niet bewaard blijven. 
Daarom, en om het vereenigingsloven moor te bevorderen zal nu getracht worden een 
tend voor geheel Nederland op te richten. 
Het doel van dezen bond is: dr beoefening van do Natuurlijke Historie bij de jongeren 
in Nederland te bevorderen. 


