
  
 
 

 

Natuurklusdag  

 

Samen met de kinderen buiten aan de slag in het groen. Met de Natuurklusdag brengt De 

Groene Motor vrijwilligersgroepen en het onderwijs samen. De kinderen en 

vrijwilligersgroepen ontdekken wat je samen voor de natuur kan betekenen.  

 

De Natuurklusdag ondersteunt vrijwilligersgroepen in de provincie Zuid-Holland met nieuwe 

samenwerkingen met kinderen uit de buurt via basisonderwijs en naschoolse opvang. Een 

doordeweekse dag om zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren voor het groen in hun 

buurt. Met de organisatie van De Groene Motor willen we op verschillende locaties de 

Natuurklusdag organiseren om lerend te ontdekken wat de mogelijkheden zijn en op welke 

manier we de vrijwilligersgroepen in 2019 verder kunnen ondersteunen dit zelf te 

organiseren op de eigen locatie.  

 

In dit document de ervaringen, handvatten en draaiboeken om zelf een Natuurklusdag te 

organiseren. Alle documenten kan ook je downloaden via het platform Zelfdoen in erfgoed 

en groen.  

 

Met deze pilot ontdekken 

kinderen dat samenwerken 

voor het groen in de buurt 

belangrijk en nuttig is. 

Vrijwilligersgroepen in de 

provincie werken elke dag 

aan een groene omgeving en 

deze dag helpen de kinderen 

een handje mee.  

Fabian Paf, coördinator De 

Groene Motor 

  

Natuurklusdag | van pilot naar programma 

   

 

https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/kinderen-in-het-groen/organiseer-een-natuurklusdag/
https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/kinderen-in-het-groen/organiseer-een-natuurklusdag/


 

Klus voor de natuur pilotlocaties 
 

In 2018 is op drie pilotplekken in de provincie Zuid-Holland een Natuurklusdag 

georganiseerd. In het Hoekschewaards Landschap, Buitengoed Dorrepaal en Nieuw-

Leeuwenhorst van het Zuid-Hollands Landschap gingen kinderen en vrijwilligers aan de slag 

met een stukje natuur in de directe omgeving.  

 

 

De kinderen, de lokale naschoolse 

opvang en waren enorm enthousiast 

over de samenwerking. Dit blijft niet 

bij één keer in het jaar! 

Gaelle Cagé 

Hoekschewaards Landschap 

 

 

 

 

 

Op de Natuurklusdag gaan groepen aan de slag met een klus/activiteit die op die locatie van 

belang is. Voor zowel klein en groot zijn veel klussen te verzinnen. Afhankelijk van de locatie 

en de ideeën wordt dit met elkaar afgestemd. Door samen een klus te klaren ervaar je hoe 

leuk het kan zijn om samen te werken en om iets te doen voor de natuur.  

 

Door op de kluslocatie iets te plaatsen vanuit de klus 

of groep wil je betrokkenheid creëren en eigenaarschap.  

Denk aan een bordje of keien met de namen van  

kinderen langs het pad.  

Lotte Blanken, De Groene Motor 

 

 

 

 



De klussen op de locaties bestonden uit het knotten van wilgen en bouwen van wal met de 

takken (HWL), het snoeien en ruimte maken van stuk bos voor toekomstig speelbos (ZHL) en 

het maken van een bospad met houtsnippers (Dorrepaal). Echte klussen die nodig zijn voor 

het behoud van groen in de buurt.  

 

Wat mij betreft was de pilot met de 

Natuurklus een groot succes. De 

kinderen hebben vol enthousiasme 

geholpen bij het vernieuwen van een 

bospaadje door hier houtsnippers op 

aan te brengen en takken in een 

houtwal te leggen. De jongens 

konden lekker hun energie kwijt en 

kregen de ruimte om de 

experimenten. Zo had 1 jongen 2 

kruiwagens gestapeld. De vele 

beestjes in de houtsnippers waren 

erg interessant.  

Harrie Ozinga, Buitengoed Dorrepaal 

 

Start zelf een Natuurklusdag 
 

Het komende jaar zal De Groene Motor wederom een Natuurklusdag initiëren en groepen 

ondersteunen een Natuurklusdag te organiseren. Wil je zelf een Natuurklusdag organiseren? 

Wacht dan niet, maak gebruik van onze ervaringen en documenten of neem contact op om 

ideeën uit te wisselen. Zo brengen we het groen in Zuid-Holland gezamenlijk onder de 

aandacht bij de kinderen in de buurt 

 

Voor meer informatie over de Natuurklusdag neem je contact op met  

De Groene Motor 015 – 215 4350 info@degroenemotorzh.nl  

mailto:info@degroenemotorzh.nl

