
Symposium 
Samen duurzaam leren en doen
16 oktober 2015 15.30-20.00

Ben je leerkracht, initiatiefnemer of ondernemer en 
geïnteresseerd in de nieuwe ontwikkelingen rondom 
natuur- en milieueducatie in de regio Nijmegen?  
Kom dan naar dit inspirerende symposium!

Uitnodiging

Inspireer
Marius Smit startte vanuit 
niets met een hulproep om 
een boot te bouwen van  
plastic afval. Zijn verhaal 
inspireert ons met het belang 
van vertrouwen in je idee, 
jezelf en anderen. Over  
vernieuwende business- 
modellen, nieuwe media  
en de kracht van DOEN!  

Leer
Achterover leunen is er 
niet bij in het interactieve 
workshop- en excursiepro-
gramma. Een ruime keus 
uit kleinschalige workshops 
rond actuele en lokale  
thema’s zoals Groen Verbindt, 
Plastic Soep, Natuur, Techniek 
& Onderwijs en Wetenschap-
pelijke inzichten.  

Ontmoet
Oude bekenden en nieuwe 
gezichten. Jong en oud.  
Ondernemer, docent, 
leerkracht, vrijwilliger of 
maatschappelijk initiatief. 
Verrassende ontmoetingen 
en kruisbestuivingen. Wij 
zorgen voor lekkere hapjes 
en drankjes. Wat breng je 
mee? 

Programma

Praktisch
Opening: Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid gemeente Nijmegen en 
Gerard Mangnus, directeur De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie 
Dagvoorzitter: Lisa Doeland (Programmamaker bij Radboud Reflects, RU) 
Spreker: Marius Smit, oprichter Plastic Whale 
Wanneer: 16 oktober 15.30-20.00  (met hapjes en drankjes)
Waar: Lindenberg centrum, Ridderstraat 23, Nijmegen

 Direct aanmelden en inschrijven voor de workshops*  
(Aanmelden voor de workshops kan tot 5 oktober. Let op! Schrijf je ook in 
wanneer je al eerder bent aangemeld voor het symposium)

*Geef je afmelding door voor 12 oktober  
(i.v.m. bestellen catering en workshopindeling).  
Ken je iemand die wij niet mogen missen op  
16 oktober? Stuur deze uitnodiging door! 

WORKSHOPS >>

https://docs.google.com/forms/d/16xZByaZAvgQOqJb6em_-ZfCcHuWerqpoPcoEtUme7U0/viewform


NME: De schakel tussen 
bewoners en natuur en 
milieu experts 

Ton Verhoeven, gemeente Nijmegen, 

programma Groen Verbindt

De gemeente is dit jaar gestart 
met haar campagne Groen 
Verbindt om vanuit bewoners-
participatie het stedelijk groen 
met de omringende natuur te 
verbinden. Centraal in deze 
workshop staat het verbinden 
van ecologische kennis van 
experts met de concrete leef-
wereld van de wijkbewoner. 
Hoe sla je die brug? Wat bete-
kent dit voor communicatie en 
educatie? Aan de hand van 2 
casussen, Stadsdassen (ronde 
1) en Nijmeegse Kapel (ronde 
2) gaan we in op deze vragen 
en zoemen we in op resp. wijk 
en tuin niveau. 

Laat buurtprojecten  
bloeien

Marieke Ankoné & Evelien Janssen van 

IVN Gelderland en Groen Dichterbij

Op steeds meer plaatsen 
slaan mensen de handen 
ineen om samen het (open-

baar) groen in hun omgeving  
te beheren: van natuurspeel-
plek tot buurtmoestuin. Goed 
nieuws, want daardoor knapt 
de buurt op en leren buurt-
bewoners elkaar beter ken-
nen. Hoe start je zo’n project, 
en hoe kom je aan mensen 
en middelen om het project 
te laten groeien en bloeien? 
Deel je successen en vragen, 
en krijg tips van ervarings-
deskundigen en experts 
van GroenDichterbij.nl. Ben 
je betrokken bij een groen 
buurtproject, vanuit je werk 
of in je vrije tijd, dan is deze 
workshop geschikt voor jou.

Schooltuinen:  
Verbinden van natuur en  
gezondheidslessen

Annerie Rutenfrans, Adviesbureau 

Beleef & Weet en Marijn Haan, GGD

In deze workshop krijg je 
handvatten voor het opzetten 
van een schooltuin voor jouw 
school zodat het niet bij een 
idee blijft. Je gaat hiermee zelf 
aan de slag! Tevens lichten wij 
een tipje van het tafelkleed op 
over Overheerlijk Overblijven 
en Smaaklessen. 

BUITEN: De spannendste 
Multi Functionele Accom-
modatie 

William van de Akker, manager  

Dijkmagazijn Beuningen

Het Dijkmagazijn Beuningen 
lokt al jarenlang allerlei men-
sen naar buiten, ook mensen 
die zichzelf niet als natuurlief-
hebber beschouwen. Dat lukt 
door uiteenlopende partijen 
te verbinden. Van Tai-Chi-do-
cente tot techneuten, en van 
koks tot kunstenaars. Met hen 
maken we van de Waal en de 
uiterwaarden een sporthal, een 
restaurant, een bouwmarkt, 
een ontmoetingsruimte, een 
atelier, een stiltecentrum, 
een.... Dat vergt wat creativi-
teit, die ontstaat door los te 
komen van eigen voorkeuren 
en flexibel om te gaan met 
de doelstellingen. Zoek je 
vernieuwing of samenwerking 
met nieuwe partners? Dan is 
deze workshop echt iets voor 
jou!  Door middel van een 
rollenspel gaan we kijken waar 
onverwachte behoeften en 
kansen liggen. 

Workshops

Groen Verbindt

LEES VERDER >>



Communicatie tijdens  
natuuractiviteiten

Roos van Doorn, Van Hall Larenstein

Een rijke natuurbelevingsacti-
viteit ‘vult’ zowel de wereld van 
de zintuigen, als die van de 
kennis en geeft tegelijkertijd 
ruimte aan persoonlijke erva-
ringen. In deze workshop kij-
ken we hoe je in de keuze van 
activiteiten en in je communi-
catie (soms onbewust) stuurt 
richting waarneming, kennis 
en beleving. We gebruiken 
een eenvoudig maar doeltref-

fend model om te kijken hoe 
je activiteit is opgebouwd en 
waar je in je communicatie bij 
het begeleiden van de activi-
teit op kunt letten. 

Van Nudge naar  
gewoontegedrag 

Joyce Croonen, Bureau Duwtje

Een belangrijke notie is dat 
ons gedrag voor het grootste 
deel (sommige onderzoekers 
noemen 95%) voortkomt uit 
onbewuste processen. Inzicht 
in deze onbewuste processen 

helpt om tot een effectieve 
gedragsverandering te komen. 
Aan de hand van denkfouten 
nemen we jullie mee in de 
wereld van Gedragsverande-
ring. Welke onlogische keuzes 
maken we eigenlijk? Hierna 
zoomen we in op innovatieve 
Nudges die we in de prak-
tijk zijn tegengekomen. We 
bekijken welke elementen de 
Nudge succesvol maakte en 
hoe we dezelfde elementen 
kunnen toepassen in onze 
eigen situatie.

Workshops

Wetenschappelijke inzichten

Plastic soep – linke soep! 

NME Consulenten, De Bastei;  

Josée Bours & Cor de Beijer,  

Lions Club Nijmegen (LCN)

Het jaar 2016 staat in Nijme-
gen in het teken van Plastic 
Soep. Met dit project willen we 
een bijdrage leveren aan het 
bewuster omgaan met plastic. 
In het stimuleren van bewust-
wording en duurzamer gedrag 
werkt LCN samen met natuur- 
en cultuurhistorisch centrum 
De Bastei en andere belang-
hebbenden. Doe je ook mee? 

Tijdens de workshop gaan wij 
met jou op interactieve manier 
verkennen hoe wij met onze en 
jouw ideeën en (les)materialen 
de bewustwording in Nijme-
gen kunnen vergroten. 

Excursie: Waaljutters en an-
dere zwerfafvalprojecten. 
De lessen en successen! 

Stefanie Janssen & Koen van Loon, IVN 

Gelderland en Waaljutters

Er zijn steeds meer zwerfafva-
linitiatieven door burgers én 
organisaties. IVN Gelderland 

onderzocht veel van deze initi-
atieven in Gelderland. Tijdens 
deze excursie gaan we het 
Waaljutten beleven en de les-
sen en successen van diverse 
zwerfafvalinitiatieven onder de 
loep nemen. Wat werkt er wel? 
Hoe werken we samen meer 
naar een bronaanpak toe? Wil 
je leren van zwerfafvalervarin-
gen in Gelderland of heb je 
ervaring in te brengen? Wil je 
zelf iets gaan opzetten binnen 
je school of organisatie? Kom 
dan naar deze excursie!

In actie tegen plastic soep

LEES VERDER >>



Workshops

Met je smartphone het bos 
in: natuureducatie met je 
mobiel 

Jolanda Pikkaart, schrijfcoach en auteur 

van het boek ‘Met je smartphone het 

bos in‘ 

Meer kinderen in de natuur, 
willen we dat niet allemaal? 
Alleen, die smartphone en 
tablets houden ze binnen. Is 
dat zo? Nee! Neem die appara-
ten gewoon af en toe mee naar 
buiten. Wat kun je allemaal 
buiten doen met een smartp-
hone, en hoe zet je die in om 
kinderen vaker de natuur in te 
krijgen voor natuureducatie? 
Neem je smartphone mee, we 
gaan aan de slag!

Doen is de beste manier 
van denken  

Pjotr Timmerman, HAN & Kennis-

centrum Wetenschap en Techniek 

Gelderland

Kort passeren een aantal Na-
tuur en Milieu Educatie-ingre-
diënten op de Meanderschool 
de revue: groen schoolplein, 
schooltuintjes, Boerderij-
school, Ondernemend Leren 
en Technieklandje. Duurzaam 
leren, maar ook leren voor 
duurzaamheid is de leidraad 
binnen een langjarig kader. We 
proberen samen te bedenken 
wat er haalbaar is in de eigen 
(school)praktijk, op weg naar 
een voor iedereen leefbare 
wereld.

Excursie naar De Bastei

Gerard Mangnus, De Bastei 

De Bastei, het nieuwe centrum 
voor natuur en cultuurhistorie, 
opent eind 2016 haar deuren. 
Dit centrum krijgt een poort-
functie in de verbinding van de 
stad met de robuuste natuur 
langs de Waal, en het brengt 
ook de natuur tot in het hart 
van de stad. Gelegen aan de 
Waalkade in de voormalige 
Stratemakerstoren, op een 
steenworp afstand van de 
Stadswaard, vindt hier in 2016 
de educatie plaats over de cul-
tuurhistorie van de oudste stad 
van Nederland, en de unieke 
natuur van de Gelderse Poort. 
Ga mee op excursie en ervaar 
het begin van een plek waar 
straks natuur en cultuurhistorie 
samen komen.

Natuur, techniek en onderwijs

De Bastei coördineert sinds 2015 natuur- en milieueducatie in Nijmegen. Met dit 
symposium willen we dat graag met u vieren en (hernieuwd) kennis met u maken. 
Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Nijmegen en IVN Gelderland.  
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