
    
   

Resultaten Natuur- en Milieu Educatie 2018 
    

SCHOOLTUINWERK 
 4 schooltuincomplexen 
 27 scholen namen deel aan de schooltuinlessen met 

 40 klassen waarin 
 1.235 leerlingen (FOTO) 
 11 scholen hebben op eigen grond getuinierd met 
               425 leerlingen 
            1.660    leerlingen maken wekelijks intensief kennis met de natuur en leren over  
  voedselproductie, bodemdieren en gezondheid (totaal) 
  

LESKISTEN, LESPAKKETTEN, PROJECTEN EN KLASACTIVITEITEN 
 74 leskisten, lespakketten en lesprojecten zijn in het bezit van NME 
            147 keer is gebruik gemaakt van leskisten en lespakketten 
           950 leerlingen (38 klassen) deden activiteiten / of een les op een locatie van NME 
 25 leerlingen deden mee aan Boomfeestdag  
       2.650  leerlingen hebben meegedaan aan activiteiten rond (zwerf)afvaleducatie (FOTO) 
    1.590   leerlingen hebben meegedaan aan activiteiten rond duurzaamheidseducatie  (FOTO) 
          8.890  kinderen en volwassenen zijn bereikt met thema’s over natuur, milieu en  
  duurzaamheid (totaal bij een gemiddelde klasgrootte van 25 leerlingen) 

   

BEZOEKERS NME LOCATIES 
 23.000 mensen, jong en oud, brachten een bezoek aan het Huisdieren Centrum 
 24.000 mensen, jong en oud, brachten een bezoek aan de Schoterhoeve 
 63.000 mensen, jong en oud, brachten een bezoek aan de Houthoeve (FOTO) 
 40.000 mensen, jong en oud, brachten een bezoek aan de Springertuin, de kassen en de 

dierenweide 
   
EVENEMENTEN EN STEENBREEK023 
 21.500 bezoekers kwamen naar het Voorjaars- en Herfstevenement en het Mugfest in de 

Haarlemmer Kweektuin 
 9 markten en evenementen werden door het team van Steenbreek023 van een 

informatiestand voorzien 
  15      enthousiaste en gedreven vrijwilligers voerden tijdens deze markten en evenementen 
 1000+  gesprekken over het nut en het belang van een groene, klimaatbestendige stad   
  600 Haarlemmers, jong en oud, namen in dit verband actief deel aan een demonstratie van 

het educatieve model “Wateroverlast in de stad” 
 21 bewoners voegden de daad bij het woord en deden, samen met Steenbreek023 en 

Spaarnelanden, mee aan de succesvolle vergroeningsactie in de Hagestraat (FOTO)  
  

VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRES 
 114 vrijwilligers hebben gezamenlijk ca 12.000 uur werk verzet 
              19 stagiaires zijn door diverse onderdelen van NME begeleid  
             46 jongeren zijn begeleid vanuit bureau Halt- en Taakstrafregeling 
  

  WORKSHOPS, WANDELINGEN/RONDLEIDINGEN EN GROENADVIEZEN 
   575 personen namen deel aan activiteiten in de Haarlemmer Kweektuin (FOTO’s) 
 

Samenvattend: in 2018 heeft NME ruim 184.000 keer kinderen en 
volwassenen in alle leeftijdscategorieën bereikt 



   

 


