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Samenvatting 

Het provinciale programma Groen doet goed is erop gericht om kinderen (4 - 12 jaar) uit de 

verstedelijkte gebieden van Zuid-Holland en hun opvoeders vaker de natuur in de groen- en 

recreatiegebieden aan de stadsranden en buiten de stad te laten bezoeken, beleven en deze meer te 

gaan waarderen. Daarvoor worden in 10 Zuid-Hollandse gemeenten lokale programma’s Groen doet 

goed uitgevoerd. De uitvoeringsfase is formeel gestart in juni 2014 en loopt formeel door tot 31 

december 2015. Na deze datum ligt de focus op borging van de activiteiten en zal ook nog een deel 

van de projecten die vertraging hebben opgelopen worden uitgevoerd. 

Het Tympaan Instituut monitort de resultaten van het programma door het laten aanleveren van 

informatie over de voortgang van de activiteiten door de lokale trekkers en door vragenlijsten aan 

kinderen en hun opvoeders voor te leggen. Daarnaast zijn interviews gehouden met de lokale 

trekkers van het programma.  

Eind juni 2015 lijkt het programma Groen doet goed en het merendeel van de lokale projecten op 

schema te liggen. Enkele projecten moeten – qua planning – nog wel een ‘inhaalslag’ maken. De 

lokale projecten laten onderling een mooie diversiteit aan aanpak en activiteiten zien. Ze hebben wel 

een aanlooptijd nodig gehad om de organisatie en financiering van het programma goed op orde te 

krijgen. Dat is gelukt en de basis is gelegd. Deels door aan te sluiten bij bestaande activiteiten en 

deze uit te breiden, te verdiepen en/of te verbreden, deels door nieuwe activiteiten te ontwikkelen. 

Nu kan er verder geoogst worden.  

Tot eind juni 2015 zijn 82 activiteiten uitgevoerd, waarvan er 59 gericht waren op scholen. 29 

activiteiten vonden ‘buitenschools’ plaats. Met die activiteiten zijn ruim 18.500 kinderen bereikt. Bij 

25 activiteiten is aangegeven dat vooral een nieuwe doelgroep is bereikt, bij 5 activiteiten vooral een 

bestaande doelgroep en bij 52 activiteiten een mix van een nieuwe en bestaande doelgroep. Onder 

‘nieuwe doelgroep’ wordt o.a. bedoeld kinderen uit de ‘stenige’ wijken of kinderen van de BSO. 

Slechts bij 3 activiteiten is door de trekkers vermeld dat deze niet voldeed aan de verwachting (in 

termen van bezoekersaantallen). 

In totaal zijn er circa 200 vermeldingen over Groen doet goed in de media geweest, waarmee in 

theorie bijna een miljoen mensen zouden kunnen worden bereikt. Daarbij zijn verschillende media 

ingezet als sociale media, lokale huis-aan-huisbladen, regionale kranten, websites en de 

lokale/regionale radio en/of tv.   

Uit de 245 vragenlijsten die tot eind juni 2015 door kinderen zijn ingevuld blijkt dat Groen doet goed 

bijdraagt aan waardering voor de activiteit in de natuur (gemiddeld een 8,1) en het gebied waar de 

activiteit plaatsvindt (gemiddeld een 8,2). Ruim driekwart van de kinderen wil nog wel eens terug 

naar de plek waar de activiteit plaatsvond. Ongeveer 85% van de kinderen zou ook nog wel eens naar 

een andere plek in de natuur willen. Bijna 80% van de kinderen zou actief iets willen doen voor de 

natuur en 85% van de kinderen wil vertellen over wat ze in de activiteit beleefd hebben, het liefst 

aan hun ouders/verzorgers. Hieruit blijkt dat kinderen zich door deelname aan activiteiten betrokken 

voelt bij de natuur.  
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Inleiding 

In 10 Zuid-Hollandse gemeenten wordt het programma Groen doet goed uitgevoerd1. Het doel van 

Groen doet goed is ervoor te zorgen dat kinderen (4-12 jaar) uit de verstedelijkte gebieden van Zuid-

Holland en hun opvoeders de natuur- en recreatiegebieden aan de stadsranden en buiten de stad 

vaker bezoeken dan voor het programma. Daardoor ontstaat er meer waardering en eigenaarschap 

voor de natuur in Zuid-Holland.  

Het Tympaan Instituut voert in opdracht van IVN Zuid-Holland (IVN) de monitoring & evaluatie 

(moneva) uit van Groen doet goed. In deze notitie worden de resultaten van de moneva tot en met 

juni 2015 beschreven. Er moet dus enig voorbehoud bij de voorlopige resultaten worden gemaakt. 

Tegelijkertijd biedt deze tussenrapportage een goede doorkijk naar de eindrapportage die in 

november van dit jaar wordt opgeleverd. De uitvoeringsfase is formeel gestart in juni 2014 en loopt 

formeel door tot 31 december 2015. 

Vraagstelling en aanpak 

De moneva beoogt antwoord te geven op de volgende vragen: 

1 Hoe bevordert Groen doet goed in de periode medio 2014-eind 2015 het bezoek van kinderen en 

hun ouders aan de Zuid-Hollandse groengebieden? Dit valt uiteen in de volgende deelvragen: 

a Welke activiteiten worden in de 10 lokale projecten uitgevoerd? 

b Wat is het bereik van die activiteiten (doelgroepen en aantallen)? 

c Hoe vaak zijn de media gehaald en wat is het bereik daarvan? 

d Hoe verloopt de uitvoering van de lokale projecten en in hoeverre is dat volgens schema? 

e Indien de uitvoering niet volgens schema verloopt, wat zijn redenen daarvan? 

2 In hoeverre draagt het natuurbezoek bij aan de betrokkenheid die kinderen en hun ouders voelen 

bij de natuurgebieden. Dit valt uiteen in de volgende deelvragen: 

a Hoe worden de activiteiten (binnen- en buitenschools) door kinderen en hun 

ouders/verzorgers gewaardeerd? 

b In hoeverre voelen kinderen en hun ouders zich meer betrokken bij de natuur in het algemeen 

en de natuur in hun woonomgeving en is hun waardering daarvoor toegenomen? 

De verschillende stappen van de moneva worden uitgebreid beschreven in bijlage 1. 

 

 

                                                           
1 Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Schiedam, Waddinxveen, Zoetermeer en Zwijndrecht. 
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In deze notitie worden de belangrijkste voorlopige resultaten kort beschreven. Hiervoor zijn de 

volgende informatiebronnen gebruikt2: 

 gegevens over de uitvoering van activiteiten tot en met juni 2015; 

 245 door kinderen ingevulde vragenlijsten; 

 gegevens uit de interviews met alle lokale trekkers3. 

Op een aantal onderdelen is meer informatie te vinden in de bijlagen, waarnaar in de tekst wordt 

verwezen. 

 

Voorlopige resultaten 

Opzet van de lokale projecten 

De opzet en aanpak van projecten vertoont - naast overeenkomsten - een interessante diversiteit. 

Daarmee worden met Groen doet goed verschillende leerervaringen opgedaan op het gebied van 

organisatie en vormen van samenwerking. In de projecten worden keuzen gemaakt ten aanzien van: 

 aansluiting zoeken bij gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid en bewegen; 

 het soort buitengebied waarin de activiteit plaatsvindt; 

 het investeren in de inrichting en het toegankelijk maken van het gebied; 

 het betrekken van kinderen bij het opzetten van activiteiten; 

 het betrekken van andere dan de gebruikelijke partners (zoals ondernemers en wijkorganisaties). 

Een uitgebreide beschrijving van de diversiteit in opzet van de lokale projecten is te vinden in bijlage 

2. 

Bereik 

Tot en met eind juni zijn volgens de gegevens uit de digitale vragenlijsten 86 activiteiten uitgevoerd. 

53 waren gericht op scholen en 30 activiteiten vonden ‘buitenschools’ plaats. 3 activiteiten waren 

gericht op de inrichting van het gebied waarbij kinderen betrokken waren (bijvoorbeeld door het 

aanleveren van een ontwerp van het gebied). Er wordt een grote variëteit aan activiteiten 

                                                           
2 Gegevens die voor deze tussenrapportage nog niet konden worden meegenomen zijn gegevens over activiteiten voor ouders en 

kinderen (de zogenaamde ‘herhaalbezoeken’) en kwalitatieve gegevens uit een afstudeeropdracht van een student Toegepaste 

Psychologie van de Hogeschool Leiden. 
3 Voorzichtigheidshalve moet hierbij worden opgemerkt dat de gegevens uit de interviews een weergave zijn van persoonlijke indrukken 

en opvattingen van de geïnterviewde. De interviews hadden vooral een verkennend karakter. 
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aangeboden: van fotoworkshops in het wild en GPS- en verkenningstochten tot het spelen van een 

game met opdrachten in het buitengebied en het opleiden van kinderen tot hulpboswachter. Aan de 

activiteiten hebben tot en met juni 2015 ruim 18.500 kinderen deelgenomen (tabel 1)4. Een nadere 

analyse van het type activiteiten (bijvoorbeeld in relatie tot het gerealiseerde bereik) is mogelijk 

interessant voor de eindrapportage. 

Tabel 1 Aantal deelnemers aan activiteiten 

gemeente kinderen 4-8 jaar kinderen 9-12 jaar ouders/verzorgers 

alphen aan den rijn 485 373 33 

delft 380 445 700 

den haag 947 2.715 1.704 

dordrecht 180 1.080 105 

leiden 2.843 1.189 1.300 

rotterdam 516 2.347 570 

schiedam 975 1.630 890 

waddinxveen 76 150 36 

zoetermeer 461 1.649 2.378 

zwijndrecht1 40 40 60 

totaal 6.903 11.618 7.776 

1 De gegevens van Zwijndrecht zijn niet compleet  

Bij het merendeel van de lokale projecten wordt de doelstelling ten aanzien van deelname van 

kinderen tot en met 2015 behaald. Met name in Alphen aan den Rijn en (voor zover bekend) 

Zwijndrecht ligt de deelname aan activiteiten nog niet op schema. Bij deze projecten is de komende 

tijd nog een inhaalslag nodig.5  

Bij 25 activiteiten is aangegeven dat vooral een nieuwe doelgroep is bereikt, bij 5 activiteiten vooral 

een bestaande doelgroep en bij 52 activiteiten een mix van een nieuwe en een bestaande doelgroep. 

Bij het bereik van een nieuwe doelgroep gaat het dan onder meer om kinderen uit de ‘stenige’ 

wijken of kinderen van de BSO. De beschikbare gegevens geven onvoldoende aan welke aanwijzingen 

er zijn voor het bereik van nieuwe doelgroepen. Dit zal voor de eindrapportage verder in kaart 

worden gebracht. 

Bij 11 activiteiten was het gerealiseerde bereik lager dan verwacht. Dit had onder meer te maken 

met praktische zaken als slecht weer, concurrentie van andere activiteiten en onvoldoende 

promotie. Bij het merendeel van de activiteiten is het bereik dus als verwacht of zelfs hoger dan 

verwacht. 

                                                           
4 Het bereik (met name van ouders/verzorgers) is in een aantal gevallen een schatting door de lokale trekker. Ook is het onderscheid naar 

leeftijdsgroepen niet altijd goed te maken. Daarnaast waren nog niet alle gegevens van de activiteiten die tot en met juni 2015 zijn 

uitgevoerd bekend bij de lokale trekkers. 
5 In vergelijking met de andere gemeenten is ook het bereik in Waddinxveen laag. Hierbij moet worden opgemerkt dat in vergelijking met 

de andere gemeenten ook de doelstelling van Waddinxveen laag is en dat deze gerelateerd is aan het (relatief kleine) inwoneraantal.  
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Uit de interviews kwam naar voren dat zogenaamde ‘stepping stones’ van belang kunnen zijn voor 

natuurbezoek aan het buitengebied. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Daarbij is het 

wel nodig dat scholen het makkelijk en mogelijk wordt gemaakt om deel te nemen aan een activiteit 

(financieel, organisatorisch, vervoer, tijdige planning). Om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen 

zelf naar de natuur gaan (buitenschools) kunnen laagdrempelige voorzieningen in de wijk waar 

kinderen en hun ouders ‘natuurervaringen’ kunnen opdoen een eerste belangrijke stap zijn in de 

‘route’ naar het buitengebied. Ook de inzet van intermediairs (ouders van andere kinderen, 

vrijwilligers buurtorganisaties, et cetera) kan daarbij een belangrijke rol spelen.  

Promotie en bereik van de media 

In totaal zijn er circa 200 vermeldingen in de media geweest, waarbij (in theorie) bijna een miljoen 

mensen is bereikt6. 

Tabel 2 Mediabereik 

gemeente aantal vermeldingen media totaal bereik media 

alphen aan den rijn 20 47.415 

delft 5 106.500 

den haag 59 247.588 

dordrecht 13 91.000 

leiden 12 91.650 

rotterdam 42 200.000 

schiedam 24 100.000 

waddinxveen 13 14.000 

zoetermeer 12 58.560 

zwijndrecht onbekend onbekend 

totaal 200 956.713 

 

Voor de communicatie over de lokale projecten en de bijbehorende activiteiten worden diverse 

media ingezet: 

 sociale media als Twitter en Facebook; 

 lokale huis-aan-huisbladen en regionale kranten; 

 websites van de gemeenten, lokale omroep, lokale websites Groen doet goed; 

 items op de lokale/regionale radio/tv en in een enkel geval de landelijke tv. 

                                                           
6 Er wordt bijgehouden hoe vaak er (vooraf of achteraf) over een activiteit is gecommuniceerd. Hoeveel mensen daardoor daadwerkelijk 

van de activiteit gehoord of erover gelezen hebben is moeilijk vast te stellen. Lokale huis-aan-huisbladen/ 

regionale kranten worden in alle projecten ingezet als communicatiemiddel. Omdat de oplage hiervan bekend is en deze (in theorie) een 

groot bereik hebben is dit aantal weergegeven als ‘bereik’. Andere typen bereikcijfers zijn niet of nauwelijks bekend. 
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Uit de interviews kwamen de volgende aspecten ten aanzien van promotie naar voren: 

 Alle lokale projecten voeren een eigen promotiecampagne, een aantal projecten gebruikt een 

eigen logo/beeldmerk en/of naam (Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam). Een gezamenlijk 

logo/beeldmerk of mascotte van Groen doet goed wordt gemist. 

 Om de activiteiten te promoten en te verleiden tot herhaalbezoeken worden in een aantal 

projecten een lijst ‘50-dingen die je moet doen voor je twaalfde’7, een stempelkaart of een 

strippenkaart ingezet, waarbij bijvoorbeeld een prijs kan worden behaald als een kind een 

minimum aantal activiteiten heeft gedaan.  

Verloop van de uitvoering 

Met name in Alphen aan den Rijn en Zwijndrecht heeft de uitvoering van het lokale project 

vertraging opgelopen. In Alphen aan den Rijn ligt de oorzaak volgens de lokale trekker vooral in de 

late subsidietoekenning door de provincie. Daardoor zijn activiteiten doorgeschoven naar het 

volgend schooljaar. In Zwijndrecht liep men aan tegen zaken met betrekking tot het gebied en de 

inrichting daarvan (zoals onderzoeken naar de vervuiling in het gebied). Daarnaast speelt volgens de 

lokale trekker de complexiteit van gelijklopende trajecten een rol (waaronder de koppeling aan 

Bewegen in het groen). Op basis van de interviews is de indruk dat de andere projecten (voldoende) 

op schema lopen. 

Wat betreft de uitvoering van activiteiten gericht op kinderen en hun ouders/verzorgers is bij slechts 

3 activiteiten aangegeven dat de uitvoering ervan niet voldeed aan de verwachtingen. Dit heeft dan 

met name te maken met het feit dat het aantal mensen dat met de activiteit is bereikt bij de 

verwachtingen is achtergebleven. Het overgrote deel van de activiteiten voldeed dus wel aan de 

verwachtingen. 40 van de 86 activiteiten zijn achteraf geëvalueerd8. 

In de digitale monitor en de interviews zijn leer- en aandachtspunten benoemd ten aanzien van: 

 afstemming met en betrokkenheid van de scholen; 

 inhoud van de activiteiten; 

 begeleiding bij de activiteit; 

 promotie/werving van deelnemers aan activiteiten; 

 het gebruik van ‘vindplaatsen’ van de doelgroep; 

 kenmerken van het buitengebied en de route ernaartoe; 

 betaalbaarheid; 

                                                           
7 Zoals moddertaartjes bakken, wildkamperen en een vogel uit je hand voeren. 
8 Het Tympaan Instituut beschikt niet over deze evaluaties en kan niets zeggen over de uitkomsten ervan. 
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 vervoer naar de activiteit; 

 veiligheid; 

 samenwerking met andere partijen. 

 

Bijdrage aan betrokkenheid bij natuurgebieden 

Waardering van de activiteit en de plek waar de activiteit plaatsvond 

‘Het was superleuk en ik kom nog heel veel keer.’ 

‘Het leukste wat ik ooit gedaan heb.’ 

‘Ik vind het heel lief dat ze dat hebben georganiseerd.’ 

Deze uitspraken illustreren het enthousiasme van de kinderen. De waardering blijkt ook uit het 

rapportcijfer dat de kinderen geven aan de activiteit. De kinderen waarderen de activiteit die ze 

hebben gedaan met gemiddeld een 8,1. De leukste aspecten van de activiteit vinden kinderen buiten 

zijn, in de natuur spelen, een speurtocht doen en dieren aaien/knuffelen. Vies worden vinden de 

kinderen minder leuk. 

De plek van de activiteit waarderen de kinderen met een 8,2. Bijna de helft van de kinderen is nog 

nooit op de plek van de activiteit geweest. Als ze er wel zijn geweest, is dat het vaakst met de 

ouders/verzorgers (ruim de helft van de kinderen die de plek al eens bezocht hebben) en met school 

(ongeveer 40% van de kinderen). Bijna een kwart is wel eens met vriendjes of vriendinnetjes 

geweest. Ruim een derde van de kinderen geeft aan ook wel eens met anderen (dit kunnen 

bijvoorbeeld grootouders zijn) de plek bezocht te hebben.  

De meeste kinderen vinden dat ze leuke dingen konden doen op de plek waar ze zijn geweest en 

vonden het een mooie plek. Ruim een kwart van de kinderen vond de plek (een beetje) 

eng/spannend. 

In bijlage 3 is op basis van de vragenlijst voor kinderen een uitgebreide beschrijving te vinden van de 

waardering van de activiteit en van de plek waar de activiteit plaatsvond. 

Herhaalbezoeken 

Het percentage kinderen dat aangeeft terug te willen naar de natuur is een indicatie van de kans op 

herhaalbezoeken. Ruim driekwart van de kinderen wil nog wel eens terug naar de plek waar ze met 

de activiteit zijn geweest, bijna een kwart gaat liever naar een andere plek. Ongeveer 85% van de 

kinderen zou ook nog eens naar een andere plek in de natuur willen. Ongeveer de helft van de 

kinderen zou het leuk vinden om met een schoolreisje naar de natuur te gaan. 
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Inzet voor de natuur 

Ongeveer 85% van de kinderen wil vertellen over wat ze in de activiteit beleefd hebben, het liefst aan 

hun ouders. Bijna 80% van de kinderen zou ook actief iets willen doen voor de natuur (zie ook tabel 4 

in bijlage 3). Dat Groen doet goed bijdraagt aan de betrokkenheid bij de natuur, wordt treffend door 

de volgende uitspraak geïllustreerd: ‘We hebben geleerd om met de natuur om te gaan’. 

 

Conclusies 

Voortgang van het programma 

Er is grote vooruitgang geboekt met de uitvoering van de lokale projecten. De lokale projecten 

hebben een aanlooptijd nodig gehad om de organisatie (ook financieel) goed op orde te krijgen. 

Daarmee is de basis gelegd. Het komende halfjaar kan als het ware ‘geoogst’ worden. 

Er is een grote diversiteit aan activiteiten uitgevoerd. Inmiddels hebben (tot en met juni 2015) 

minimaal 18.500 kinderen deelgenomen aan een activiteit. Minimaal 950.000 inwoners uit Zuid-

Holland zouden via de media op de hoogte kunnen zijn gebracht van de activiteiten van Groen doet 

goed. 

Bij het merendeel van de projecten ligt de doelstelling ten aanzien van deelname van kinderen op 

schema of is deze doelstelling al behaald. Bij een aantal projecten (met name Alphen aan den Rijn en 

Zwijndrecht)9 blijft het bereik achter bij de lokale doelstelling. Bij deze projecten is vertraging 

ontstaan in de uitvoering en is de komende tijd nog een inhaalslag nodig. Dit betekent dat bij een 

aantal projecten nog veel activiteiten in een relatief korte tijd moeten worden georganiseerd. 

Tegenvallers kan men zich - wil men de planning halen - nauwelijks permitteren. 

Uit de enquêtes wordt duidelijk dat Groen doet goed bijdraagt aan waardering voor natuur. Het 

merendeel van de kinderen gaat graag terug naar de natuur. Ook blijkt dat kinderen zich door 

deelname aan de activiteit betrokken voelen bij de natuur: het merendeel van de kinderen wil er 

graag over vertellen of zou zich actief voor de natuur willen inzetten. 

Kanttekeningen 

Al te harde - ook al zijn het tussentijdse - conclusies kunnen nog niet worden getrokken. Bij de 

tellingen en overzichten zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

 De resultaten hebben betrekking op de periode tot en met juni 2015. Activiteiten die daarna 

hebben plaatsgevonden konden niet meegenomen worden in deze rapportage. 

                                                           
9 Hierbij moet worden opgemerkt dat de gegevens over het bereik van Zwijndrecht waarschijnlijk niet compleet zijn. 
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 De activiteiten in het najaar kunnen verschillend van aard en doelgroep zijn, waardoor het beeld 

dat in deze tussenrapportage wordt geschetst iets kan veranderen met betrekking tot aantal en 

doelgroep. 

 De vragenlijsten voor ouders en kinderen (‘herhaalbezoeken’) worden uitgezet in de periode 

augustus-oktober. Daarnaast worden nog vragenlijsten uitzet bij de activiteiten voor scholen. 

Overige bevindingen 

Er is in de interviews een aantal aspecten naar voren gekomen die niet direct een antwoord zijn op 

de onderzoeksvragen, maar die wel vermeldenswaard zijn. 

 Er zijn diverse partijen bij Groen doet goed aangehaakt. Voor een belangrijk deel zijn dit 

‘bekende’ partijen als de natuurorganisaties, terreinbeheerders en gemeentelijke afdelingen, 

maar ook nieuwe (en soms onverwachte) partijen, zoals ondernemers, een ziekenhuis, 

wijkplatforms, scouting en dergelijke. Voor de bestaande organisaties betekent Groen doet goed 

een verdieping en intensivering van de al lopende samenwerking, bijvoorbeeld door de 

organisatie van een nieuw soort activiteiten in het gebied van een terreinbeherende organisatie. 

Er worden nieuwe activiteiten in bestaande gebieden en bestaande activiteiten in nieuwe 

gebieden georganiseerd. Voor de organisaties uit andere sectoren betekent Groen doet goed 

vaak een nieuw soort activiteiten die in de toekomst ook kan worden opgenomen in het 

reguliere aanbod. Belangrijk voor de samenwerking is - met het oog op verschillen in 

organisatiedoelstelling en - belangen - dat de samenwerking meerwaarde heeft en een duidelijk 

gemeenschappelijk doel. 

 Voor de inbedding en borging van een lokaal project Groen doet goed is het ontwikkelen van een 

breed netwerk belangrijk. Dit kan zijn: 

○ het ontwikkelen van een netwerk in de stad voor met name werving, publiciteit en promotie; 

○ het ontwikkelen van een netwerk buiten de stad met betrekking tot locaties van activiteiten en 

activiteiten; 

○ het ontwikkelen van een netwerk dat zekere status geeft aan Groen doet goed, zoals het 

vermeld worden op belangrijke stedelijke promotiewebsites en -kanalen. 

Het onderhouden van het netwerk is belangrijk en vraagt tijd. 
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Bijlage 1 

Aanpak moneva 

De moneva bestaat uit een aantal stappen.  

De voorbereidingfase besloeg de periode juli 2013-juni 2014, waarin: 

 Een werksessie is gehouden met leden van de stuurgroep en de kerngroep van Groen doet goed, 

waarin de brede doelstellingen van Groen doet goed zijn geoperationaliseerd in indicatoren. 

Hierbij ging het bijvoorbeeld om de vraag ‘wat verstaan we onder meer onder betrokkenheid bij 

en eigenaarschap voor groen’? 

 Gesprekken zijn gevoerd met lokale trekkers en is meegelezen met conceptuitvoeringsplannen 

voor het meetbaar maken van lokale doelstellingen. 

 De vraagstelling voor de uitvoeringsfase van de moneva is uitgewerkt in afstemming met IVN. 

Najaar 2014 is de uitvoeringsfase van de moneva gestart. Voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen is de volgende aanpak gehanteerd: 

Onderzoeksvraag 1 

 Ontwikkelen en periodiek uitzetten van een digitale vragenlijst voor lokale trekkers. 

 Interviews met lokale trekkers ter aanvulling op en verdieping van de gegevens uit de digitale 

vragenlijsten. 

Onderzoeksvraag 2 

 Opstellen en uitzetten van vragenlijsten voor kinderen die met school of BSO aan een activiteit 

deelnemen (streefaantal ingevulde vragenlijsten 500-600). 

 Vragenlijst voor vragenlijsten voor activiteiten voor ouders en kinderen (‘herhaalbezoeken’) bij 

een activiteit van 4 lokale projecten (Den Haag, Dordrecht, Leiden en Rotterdam; streefaantal 

120-160 vragenlijsten uit te zetten). In de ontwikkeling van de vragenlijsten zijn de indicatoren 

van de hierboven genoemde werksessie (zo veel mogelijk) meegenomen in de vraagstelling.  

 In aanvulling op de werkzaamheden van het Tympaan Instituut wordt op verzoek van IVN 

kwalitatieve informatie verzameld door een student van de Hogeschool Leiden door middel van 

groepsgesprekken met kinderen (voorafgaand aan en na afloop van deelname aan een activiteit). 
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Bijlage 2 

Opzet en aanpak van de lokale projecten 

De opzet en aanpak van projecten vertoont - naast overeenkomsten - een interessante diversiteit. 

Met deze diversiteit worden met Groen doet goed verschillende leerervaringen opgedaan op het 

gebied van samenwerking en vormen van organisatie. Daarmee wordt deze diversiteit mogelijk 

omdat Groen doet goed verschillende leerervaringen biedt op het gebied van aanpak, organisatie en 

samenwerking. Van elk project valt weer iets anders te leren. De indruk bestaat dat de projecten zo 

goed mogelijk willen aansluiten bij wat er mogelijk is en eerdere ervaringen, zoals de kenmerken van 

het buitengebied, de samenwerking met grote terreinbeheerders, de mogelijkheid een nieuw 

buitengebied te ontwikkelen voor ‘groene recreatie en beleving’, NME-ervaringen uit het verleden, 

ervaringen met vrijwilligersorganisaties, ervaringen met marketing en promotie en de aard van de 

contacten met scholen. 

Winst voor de toekomst 

Ondanks de grote diversiteit heeft een deel van de lokale projecten ervoor gekozen aan te sluiten bij 

bestaande activiteiten en in te steken op uitbreiding, verdieping en verbreding daarvan. Enerzijds 

omdat het ontwikkelen van nieuwe activiteiten veel tijd en geld kost en men nog ongewis is over het 

succes ervan, anderzijds omdat men het idee heeft dat er winst te behalen valt in betere 

samenwerking, het uitbreiden van bestaande activiteiten naar nieuwe gebieden en nieuwe 

doelgroepen, betere promotie, eenduidige inschrijving et cetera. Een voorbeeld van verbreding van 

een activiteit is de modderloop in Waddinxveen die voorheen werd georganiseerd voor kinderen van 

de BSO maar waaraan nu alle kinderen uit Waddinxveen kunnen deelnemen. 

Innovatie 

In een aantal projecten is gekozen voor een bijzondere activiteit, bijzonder product of bijzondere 

samenwerking of combinaties van activiteiten. Voorbeelden zijn Alphen aan den Rijn met de 

ontwikkeling van een game, de samenwerking tussen het lokale project in Delft en het Reinier de 

Graafziekenhuis in Delft en de inzet van combinatiefunctionarissen in Zoetermeer. Een (bijzonder) 

aspect is de betrokkenheid van kinderen bij de ontwikkeling van de activiteit. In een aantal projecten 

participeren kinderen zelf door het maken van tekeningen voor het ontwerp van de natuurspeeltuin 

en een verbindingszone, als ook het tijdens ontwerpsessies maken van maquettes en tekeningen 

voor het ontwerp van een natuurspeeltuin. Om daarvoor inspiratie op te doen zijn de kinderen 

vooraf op excursie in het buitengebied geweest. 

Organisatie en coördinatie 

De projecten verschillen naar de organisatie die het project trekt en coördineert: een gemeentelijke 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, een gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, een 

gemeentelijk NME-centrum, een regionale omgevingsdienst, een extern bureau et cetera. Het 

merendeel van de trekkers heeft wel een NME-achtergrond. 
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Soorten buitengebied 

De projecten verschillen ook naar keuze van het ‘soort’ buitengebied: in een aantal gevallen is 

gekozen voor een duidelijk afgebakend buitengebied: de Biesbosch (Dordrecht), Hooge Nesse 

(Zwijndrecht), ‘t Vogelhoff (Leiden). In andere gevallen voor een aaneensluitend buitengebied 

waarbij in afzonderlijke deelgebieden activiteiten plaatsvinden. Dit betreft onder meer Buytenhout 

(Zoetermeer en Delft) met activiteiten in het Westerpark, Balijbos, Bentwoud en het Bieslandse Bos. 

In Alphen aan den Rijn heeft men gekozen voor kleinere natuurgebieden in de buurt van de kernen 

en wijken van de gemeente. Bij een aantal projecten maakt men ook gebruik van natuurgebieden 

(parken) in de stad zelf (Den Haag, Dordrecht). Dit is deels bedoeld als opstap naar bezoek van het 

buitengebied.  

Aanpassen buitengebied aan behoeften 

Enkele projecten hebben ervoor gekozen (eerst) te investeren in de inrichting van het gebied. Dat 

varieert van de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied (Zwijndrecht), het opzetten van een 

nieuwe speelpolder in het buitengebied (Schiedam), de inrichting van een verbindingszone naar het 

buitengebied (Schiedam) en het opknappen van (natuur)speel-tuinen (Waddinxveen). In andere 

projecten kon al bij bestaande voorzieningen in het buitengebied worden aangesloten: een NME-

centrum (Delft), een stadsboerderij en natuurspeeltuin (Zoetermeer), een informatiecentrum van 

Natuurmonumenten (Dordrecht). 

Aansluiten bij bestaande publieksactiviteiten 

Voor herhaalbezoeken wordt in een aantal projecten gebruikgemaakt van - wat zij noemen - 

(jaarlijkse) doe-evenementen, doe-locaties en doe-organisaties, of worden deze ontwikkeld. Zo sluit 

men aan bij jaarlijkse evenementen waar al veel publiek (ouders en kinderen) komt, zoals de 

hooidagen (Leiden), Westerparkdag (Zoetermeer) of bij organisaties en ondernemers in het 

buitengebied die op een locatie een activiteiten- en belevingskist beheren met informatiemateriaal, 

opdrachten, stempelkaarten et cetera. 

Verbinding gezondheidsnetwerken 

In een aantal projecten is er een link tussen Groen doet goed en gemeentelijk beleid op het gebied van 

sport, bewegen en gezondheid. Voorbeelden zijn JOGG-programma’s, het ‘Doe effe Gezond’-

programma in Dordrecht, de inzet van buurtsportcoaches, het sportbedrijf en beweegfunctionarissen, 

waaronder Toppies en Matties (Zwijndrecht), Lekker Fit-functionarissen (Rotterdam), stichting Hattrick 

(Dordrecht) en combinatiefunctionarissen (Zoetermeer). 
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Bijlage 3 

Overzicht resultaten vragenlijst kinderen 

De vragenlijsten zijn ingevuld door de kinderen in de bovenbouw (groepen 5-8). Er zijn 245 

vragenlijsten ingevuld. 

Er zijn vragenlijsten uitgezet bij de volgende activiteiten: 

 Natuursprong met activiteiten in het Gouwebos (Alphen aan den Rijn). 

 Naar Buitendagen (Leiden). 

 Activiteitenmiddag in het Weizigtpark (Dordrecht). 

 Bezoek aan de natuurspeeltuin (Schiedam). 

 Lammetjeswoensdag/bezoek aan de schapenboerderij (Rotterdam). 

 Outdoor Vally op Tiengemeenten (Rotterdam). 

 Verkennings-/ontdekkingstochten in het Bentwoud/Gouwe Bos (Waddinxveen). 

 Excursie Natuurtuin Westerpark Zoetermeer. 

Achtergrond 

De meest bezochte plekken in de vrije tijd zijn het water (rivier of meer/plas), gevolgd door 

strand/zee en bos. Polders/weilanden worden het minst bezocht (tabel 1). 

Tabel 1 Bezoek kinderen aan natuurgebieden, in percentages 

natuurgebied vaak af en toe nooit 

park 30% 49% 21% 

strand/zee 18% 69% 13% 

bos 20% 59% 21% 

polder/weiland 16% 43% 40% 

water 38% 50% 12% 

(kinder)boerderij 17% 55% 27% 

 

Bijna een op de vijf kinderen gaat vaak de natuur in (3 of meer natuurgebieden worden vaak 

bezocht). Ongeveer 12% van de kinderen komt zelden of nooit in de natuur (3 keer of vaker 

aangegeven geen van de genoemde specifieke groengebieden te bezoeken). Ook voor deze kinderen 

geldt dat strand/zee en water de gebieden zijn die dan het vaakst bezocht worden. 
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Ongeveer 60% van de kinderen trekt het vaakst met ouders/verzorgers de natuur in, ruim 40% met 

vriendjes/vriendinnetjes en ruim 20% met school.  

Waardering (van de verschillende aspecten) van de activiteit en de plek 

van de activiteit 

De kinderen waarderen de activiteit die ze hebben gedaan met gemiddeld een 8,1. Alle activiteiten 

worden minimaal gewaardeerd met een 8-. Het hoogst scoort de verkennings-/ 

ontdekkingstocht van Waddinxveen (bijna een 10). 

In tabel 2 is weergegeven hoe kinderen de verschillende aspecten van de activiteit waarderen. 

Tabel 2 Mening van de kinderen over de verschillende aspecten van de activiteit,  

in percentages 

mening kinderen over aspect van de activiteit leuk gaat wel niet leuk 

buiten zijn 80% 17% 3% 

spelen in de natuur  68% 28% 4% 

vies worden 38% 32% 30% 

leren over welke dieren er zijn en hoe die leven 44% 42% 14% 

leren over welke insecten er zijn en hoe die leven 37% 43% 20% 

leren over welke planten/bomen er zijn 44% 36% 16% 

leren over wat er op de (kinder)boerderij gebeurt 37% 41% 22% 

een speurtocht/ontdekkingstocht doen 68% 22% 10% 

dieren aaien/knuffelen 66% 25% 10% 

kleine beestjes vangen 49% 27% 24% 

 

De plek van de activiteit waarderen de kinderen met een 8,2. Alle plekken scoren minimaal een 8-. In 

tabel 3 wordt weergegeven wat de kinderen vonden van de plek van de activiteit. 

Tabel 3 Mening van de kinderen over de plek van de activiteit, in percentages 

mening kinderen over plek van de activiteit ja gaat wel nee 

ik vond het een mooie plek 68 28 3 

ik vond het een spannend/enge plek 12 17 70 

ik vond het een schone plek 21 51 28 

je kon er leuke dingen doen 71 25 4 

 

Ruim driekwart van de kinderen wil nog wel eens terug naar de plek waar ze met de activiteit zijn 

geweest, bijna een kwart gaat liever naar een andere plek. Het liefst doen ze dat met 

vriendjes/vriendinnetjes (59% van de kinderen die nog wel eens terugwillen), de helft (51%) wil dit 

ook met ouders/verzorgers of met school doen. Ongeveer een derde van de kinderen gaat liever met 

iemand anders.  
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Ongeveer 85% van de kinderen zou ook wel eens naar een andere plek in de natuur willen. De 

voorkeur gaat hierbij uit naar zee/strand (dit betreft driekwart van de kinderen die naar een andere 

plek naar de natuur willen), gevolgd door het bos (ruim de helft van de kinderen) en water (rivier of 

meer/plas: circa 40%). De (kinder)boerderij heeft de minste voorkeur (ruim 20% van de kinderen zou 

daarnaartoe willen). 

Ongeveer de helft van de kinderen zou met een schoolreisje naar de natuur willen gaan, ruim 20% 

gaat liever ergens anders naartoe, bijna 30% heeft daar geen mening over. 

Ongeveer 85% van de kinderen wil vertellen over hoe ze in de activiteit beleefd hebben. Het liefst 

vertellen ze hun ouders hierover (bijna 90%), ruim de helft wil de ervaring delen met andere 

familieleden (bijvoorbeeld broertjes of zusjes), ruim een derde met vriendjes/ 

vriendinnetjes en ruim een kwart met klasgenootjes.  

Bereidheid tot inzet voor de natuur 

In tabel 4 wordt weergegeven op welke manieren kinderen zich zouden willen inzetten voor de 

natuur. 

Tabel 4 Manieren waarop kinderen zich willen inzetten voor de natuur, in percentages 

inzet voor de natuur  

helpen rommel op te ruimen 61 

voor dieren zorgen 56 

geld inzamelen, bijvoorbeeld door mee te doen aan een sponsorloop 46 

voor de planten willen zorgen 39 

andere mensen vertellen over dieren/planten 27 

zelf geld geven 24 
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