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Kernboodschap Natuur- en Milieueducatie (NME) stuurt raadsleden, collegeleden en directie 

jaarlijks een rapportage toe over de reikwijdte van het aanbod.  

NME betrekt mensen op een laagdrempelige manier bij abstracte duurzaamheids-

vraagstukken en maakt hen vertrouwd met kennis en vaardigheden die nodig zijn 

om duurzame afwegingen te maken.  

NME voert programma’s uit op locaties verspreid in de stad, schooltuinen, 

stadsboerderijen , huisdierencentrum , Kweektuin en kassen. Ook stelt NME  

lesmaterialen beschikbaar en faciliteert NME lessen. NME verzorgt excursies, 

workshops en duurzaamheidsmarkten.  

NME heeft een succesvol jaar achter de rug. Ten aanzien van vorige jaren is het 

aantal keer dat  NME kinderen en volwassen met het aanbod bereikt is, gestegen 

naar 184.000. NME gaat door op de ingeslagen weg  maar merkt dat Haarlem-

mers, en met name het onderwijs, steeds meer vragen om ondersteuning, 

middelen, advies, tips en suggesties.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.V.T. 

Besluit College  

d.d. 7 mei 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Haarlem heeft veel ambities ten aanzien van het thema duurzaamheid. Natuur- en milieueducatie 

wordt ingezet als beleidsinstrument om de samenleving te verduurzamen. Het vormt dan ook een 

belangrijke schakel bij het uitvoeren van de duurzaamheidsplannen en versterkt de effectiviteit van 

lokaal natuur- en duurzaamheidsbeleid. NME betrekt mensen op een laagdrempelige manier  bij 

abstracte duurzaamheidsvraagstukken  en maakt hen vertrouwd met kennis en vaardigheden die 

nodig zijn om in het dagelijkse leven duurzame afwegingen te maken.  

 

2. Kernboodschap 

NME heeft een succesvol jaar achter de rug. Ten aanzien van vorige jaren is het aantal keer dat NME 

kinderen en volwassenen met het aanbod bereikt in 2018 gestegen van 183.000 naar 184.000.  

Op de 4 schooltuincomplexen is met 40 klassen getuinierd, meer dan 1200 leerlingen maakten zo 

gebruik van de gemeentelijke schooltuinen. Daarnaast is op tuinen bij de scholen getuinierd door 

meer dan 400 kinderen, NME heeft ook hierbij geholpen. Op de schooltuinen is het produceren van 

voedsel geen doel op zich. Kinderen leren hier over plant en dier, ecologie en biodiversiteit, gezonde 

voeding en duurzame landbouw. 

De stadsboerderijen en het huisdierencentrum ontvingen 110.000 bezoekers. Het bezoek bij 

boerderij Schoterhoeve bleef duidelijk achter bij voorgaande jaren. Mogelijk hangt dit samen met de 

langdurige afwezigheid van de beheerder van deze locatie. De boerderijen en het huisdierencentrum 

zetten zich in voor het welzijn van gedomesticeerde en wilde dieren.  Onder de eerste groep vallen 

de gezelschaps- en consumptiedieren. De boerderijen het huisdierencentrum vervullen hiermee een 

rol  bij de uitvoering van het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid en dragen bij aan ecologisch beheer 

en de begrippen als duurzame en diervriendelijke voeding. 

Op de Haarlemmer Kweektuin beheert NME een tuin (de Springertuin), kassen en een dierenweide. 

Deze werden door ca. 40.000 mensen bezocht. Een kleine 600 mensen nam deel aan door NME 

georganiseerde activiteiten op de Kweektuin, zoals workshops of bezoek aan het groenspreekuur.  

NME bereikte met lessen en programma’s bijna 9.000 leerlingen en volwassen met thema’s over 

natuur, milieu en duurzaamheid (2650 leerlingen met zwerfafvaleducatie, ca. 1600 leerlingen met 

duurzaamheidseducatie). Er is bijna 150 maal gebruik gemaakt van leskisten en lespakketten.  

De markten en evenementen van NME trekken veel bezoekers. Afgelopen jaar werden zo meer dan 

21.000 bezoekers bereikt. Deze markten hebben altijd een thema dat gerelateerd is aan natuur en 

duurzaamheid.  

In het kader van de actie Steenbreek 023 werden meer dan 1000 gesprekken gevoerd over het nut  

en het belang van een groene , klimaatbestendige stad. 600 Haarlemmers namen actief deel aan een 

demonstratie van een educatief model “Wateroverlast in de stad”.  

Dit alles had NME niet kunnen bereiken zonder de inzet van 114 vrijwilligers, die gezamenlijk meer 

dan 12.000 uur productieve uren hebben geleverd! Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar. In 2018 zijn 

bijna 50 jongeren begeleid die waren doorverwezen vanuit bureau Halt en een Taakstrafregeling. 

Daarnaast zijn 19 stagiairs begeleid. 



 

 

 

 Kenmerk: 2019/348545 3/3 

 

3. Consequenties 
NME gaat door op de ingeslagen weg. Wij zien echter dat de Haarlemmers steeds meer 

ondersteuning, advies en hulp verwachten van het team NME. Ook het primair en voortgezet 

onderwijs doen steeds meer een beroep op het aanbod. Tot op heden hebben is geprobeerd geen 

“nee” te verkopen. We kunnen echter niet meer aan de verwachtingen voldoen en moeten hier de 

komende tijd op anticiperen. 

 

4. Vervolg 
NME zet de activiteiten voort in 2019.  

 

5. Bijlagen 
Jaarrapportage NME 2018 

 

 


