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Even stilstaan, voor we 
weer verder gaan

Utrecht 
Natuurlijk 
Stappen 
dichterbij
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10  Nieuw Leven 
  Voorwoord door Nicoline Meijer,  

voorzitter bestuur Utrecht Natuurlijk

12  Op Eigen Benen 
  De start van Utrecht Natuurlijk in 2015 

als zelfstandige stichting

14 Dit was/werd Utrecht  
 Natuurlijk in 2015 
  Dichterbij ons personeel, onze  

vrijwilligers en de mensen van Utrecht

16 Efficiency zit in onze 
 natuur 
  Een heldere kijk op onze financiën, ICT, 

bedrijfsvoering en huisvesting

18  Opgroeien – Dichterbij  
ons doel 

  Ons ontwikkelingsproces. Op weg naar 
veranderingen. Ons leerproces. Op 
weg naar ondernemerschap. Een paar 
woorden van het bestuur.

21 Businessplan op 1 A4
 Meetbaar Dichterbij Utrecht  
          

22 Geliefd 
  Utrecht Natuurlijk positief bekend met 

themaweken

24 Gedaan 
  Utrecht Natuurlijk maakt duurzame 

initiatieven tot een succes door inzet 
van wijkadviseurs en SIDO-regeling

25   Utrecht Natuurlijk brengt Utrechters 
dichterbij de natuur door initiatieven en 
projecten

26 Geleerd 
  Utrecht Natuurlijk zet basisscholen  

enthousiast aan het werk met  
educatieve projecten op maat

28  Nieuw, up-to-date en…  
enthousiast!!

  Net als in de natuur continu  
ontwikkelen, meebewegen en 

 verbinden

30 Geoogst 
  Utrecht Natuurlijk verrast Utrechters 

met aantrekkelijke locaties en  
dienstverlening

34 Welkom 
  Utrecht Natuurlijk biedt de Utrechters 

alle ruimte voor dagrecreatie

➜  Onze Verantwoording 
 Financieel Jaarverslag Utrecht  
 Natuurlijk en de jaarrekening 2015  
 Staat op onze website  
 www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag  

➜  Het Jaar In Detail 
  Alle feiten en cijfers over initiatieven, 

werkzaamheden, activiteiten en  
resultaten van Utrecht Natuurlijk,  
in uitgebreide bijlagen (1 t/m 6).  
Staan op onze website  
www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag
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Als bestuur van Utrecht Natuurlijk voelen 
wij ons bevoorrecht, dat we een klein 
steentje mee bijdragen aan de inspirerende 
missie van onze medewerkers en vrijwilli-
gers. Dagelijks zetten zij zich met hart en 
ziel in, om natuur en milieu dichterbij alle 
Utrechters te brengen. 

Zelfstandig
Utrecht Natuurlijk werd in 2015 een zelf-
standige stichting. We zijn het Utrechtse 
college zeer erkentelijk voor het besluit om 
de afdeling Natuur- en Milieucommuni-
catie (NMC) te verzelfstandigen. Daar-
door kunnen wij als organisatie met meer 
daadkracht en slagvaardiger opereren op 
het gebied van natuur, milieu en duur-
zaamheid.

In maart 2015 was de verzelfstandiging 
een feit. Onder het thema Nieuw Leven, 
lanceerde de Stichting Utrecht Natuurlijk 
op 29 maart een feestelijke themaweek ter 
gelegenheid van onze oprichting. 

Dichtbij de Utrechters
Met negen locaties verspreid door de stad, 
heeft Utrecht Natuurlijk perfecte uit-
gangsposities om natuur en milieu dichtbij 
iedere Utrechter te brengen. En meer dan 
dat! Diverse partijen in de stad en de regio 
(overheden, kennisinstellingen en bedrij-
ven) willen graag met ons samenwerken. 
Aan een gezonde en leefbare samenleving. 
Aan een stad, waar mensen graag wonen, 
werken en verblijven. Utrecht Natuurlijk 
levert hieraan een waardevolle bijdrage. 
Door onze aanwezigheid in de wijken heb-
ben we een verbindende rol en werken we 
met bewoners en andere stakeholders aan 
een groene, gezonde en duurzame stad. 
Dichtbij! Nieuw Leven voor iedereen.

Utrecht Natuurlijk inspireert
Met veel passie en deskundigheid werken 
medewerkers en vrijwilligers dagelijks aan 
aantrekkelijke en uitnodigende ontmoe-
tingsplekken voor diverse doelgroepen: 
van bewoners en scholen, tot bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Het afgelo-
pen jaar bezochten zo’n 350.000 bezoe-
kers de locaties. Daarmee laat Utrecht 
Natuurlijk zien dat we een belangrijke 
maatschappelijke rol vervullen.

Castellum
Een bijzondere mijlpaal in 2015 is onze 
intrek in (en samenwerking met) Castel-
lum Hoge Woerd in Leidsche Rijn. Op de 
restanten van een Romeins fort van rond 
het begin van de jaartelling staat nu een 
nieuw hedendaags ‘castellum’. Castellum 
Hoge Woerd biedt een eigentijds program-
ma vol cultuur, natuur en archeologie in 
een historische setting. De samenwerking 
van Utrecht Natuurlijk met het aanwezige 
archeologisch museum, het theater en 
het café-restaurant zorgt voor een unieke 
ontmoetingsplek, die mensen verbindt en 
inspireert. 

Utrecht Natuurlijk: groene 
parel in de stad
Door onze verankering in de wijken, de 
deskundigheid van onze medewerkers en 
vrijwilligers en ons grote netwerk, hebben 
wij stad en regio Utrecht veel te bieden. 
Voor u ligt het Jaarverslag van Utrecht 
Natuurlijk over 2015. Het jaar waarin we 
zijn begonnen met zaaien. De komende 
jaren gaan we oogsten. In 2015 hebben we 
de eerste stappen gezet. Naar een groene, 
gezonde en duurzame stad. Dichterbij de 
natuur.

Nicoline Meijer
Voorzitter Bestuur Stichting 
Utrecht Natuurlijk

Nieuw Leven 
dichterbij
Als kind had ik een droom. Ik wilde niets liever dan 
dierenarts worden. Ik was gek op dieren en het leek 
mij heerlijk om daar mijn beroep van te maken. Maar 
zoals het vaker gaat met kinderdromen, ben ik uit-
eindelijk iets anders gaan doen. Maar mijn liefde voor 
dieren en de natuur is gebleven. Op zondagochtend 
luister ik altijd naar ‘Vroege Vogels’. Een rustpunt in 
het vaak jachtige leven van alledag. Dat is wat natuur 
met je doet. Het brengt je dichter bij jezelf.

10 Jaarverslag 2015 Dichterbij Utrecht Natuurlijk
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Natuur, 
het brengt 
je dichter 
bij jezelf
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Waarom werden we een 
zelfstandige stichting?
Voor echt resultaat is daadkracht nodig. 
Willen we de natuur en de Utrechter bij el-
kaar brengen, dan moeten we zo slagvaar-
dig mogelijk opereren. Dat is dé manier om 
de juiste focus gericht te krijgen op natuur, 
milieu en duurzaamheid. 
Door als organisatie meer afstand te 
nemen tot de gemeente, kunnen we ook 
efficiënter zijn. Verzelfstandiging biedt 
ons meer dan voorheen de mogelijkheden 
om samen te werken met andere (maat-
schappelijke) organisaties en Utrechtse 
bedrijven.

Hoe verliep het proces van 
verzelfstandiging in 2015?
We kunnen hier meteen zeggen: goed! 
Vergelijk het met het verhuizen naar een 
nieuw huis. Voor je er gaat wonen, moet je 
het eerst inrichten. Dat hebben we gedaan. 
Als nieuwe stichting heeft Utrecht Natuur-
lijk de organisatie in 2015 ‘nieuw ingericht’. 
Daar zijn we een heel eind mee gekomen.

Een van de belangrijkste kenmerken van 
die ‘nieuwe inrichting’ is, dat we zaken als 
onze financiële en personele administratie, 
evenals onze ICT-ondersteuning, voort-
aan extern hebben uitbesteed. Daardoor 
kunnen we ons nog beter richten op onze 
kerntaken: Utrecht, de Utrechters en de 
natuur dichtbij elkaar brengen. Want, dáár 
gaat het om.

Op eigen benen
Het is zondag 29 maart. Op kinderboerderij Griftsteede is het feest: 
het ‘Nieuwlevenfeest’ van Utrecht Natuurlijk. 
Een mijlpaal! Sinds 1 januari 2015 is de afdeling Natuur- en 
Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht ‘verzelfstandigd’. 
Er is ‘Nieuw Leven’ – een nieuwe start! De afdeling gaat zelfstandig 
verder, onder de naam Utrecht Natuurlijk. Nog slagvaardiger. Nog 
wendbaarder. Met nog meer energie gericht op natuur, milieu en 
groen in zelfbeheer.

Dichterbij het doel

12 Jaarverslag 2015 Dichterbij Utrecht Natuurlijk
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Is het geslaagd? 

Ja!
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Dichtbij

Fijn: iedereen ging mee!
Dichterbij ons personeel. Sámen zetten 
we ons in 2015 in om de stap van ‘Afde-
ling Natuur- en Milieucommunicatie’ naar 
zelfstandige stichting te maken. En alle 44 
medewerkers maakten de stap mee naar 
de nieuwe organisatie. Eén medewerker 
ging met pensioen en werd opgevolgd 
door een inhuurkracht. In totaal is onze 
vaste bezetting nu 35 fte.
Inhuurkrachten blijven altijd nodig, omdat 
onze locaties 7 dagen per week in bedrijf 
zijn. Prettig dus, dat ook alle inhuurkrachten 
graag door wilden gaan bij Utrecht Natuurlijk.
Stagiaires. Ook onmisbaar. En nuttig.  
Voor beide partijen. In 2015 waren er 
14 stagiaires actief van verschillende  
(groene- en dier-)vakopleidingen en van 
de Universiteit Utrecht.

Vrijwilligers: daar houden we 
van!
Dichterbij onze vrijwilligers. Net als onze 
inhuurkrachten, gaven ook bijna alle vrij-
willigers aan dat ze aan Utrecht Natuurlijk 
verbonden wilden blijven.
Een klein deel bleef achter bij de drie 
dierenweides die wij niet meer beheren. 
Gelukkig sloegen de bewoners hier de 
handen ineen en namen ze het beheer 
over. Tot juni 2015 hielpen wij hen daarbij.
Op 31 december telde Utrecht Natuurlijk 
110 vrijwilligers
Deze vrijwilligers vormen een belangrijke 

schakel met de stad en zijn onmisbaar voor 
het succes van Utrecht Natuurlijk.
Een klein deel van hen komt van de 
Stichting Reinaerde. We hebben met die 
stichting hiervoor een overeenkomst.
Regelmatig werken er bij Utrecht Natuurlijk 
ook vrijwilligers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Met de bij ons opgedane er-
varing nemen hun kansen op betaald werk 
toe. Op deze diverse manieren leveren wij 
een bijdrage aan ‘social return’.

We hebben ons laten zien!
Dichterbij de mensen. We hadden veel 
te vertellen in 2015. Er veranderde nogal 

wat door de verzelfstandiging. Als nieuwe 
stichting introduceerden we ons opnieuw 
bij onze doelgroepen en stakeholders. Dat 
moest meteen goed. Duidelijk vertellen en 
laten zien waarvoor we als stichting Utrecht 
Natuurlijk staan. Daarbij profileerden we 
onze organisatie als één ‘merk’. Met 9 
locaties in 5 verschillende gebieden.

Communicatiedoel voor 2015: bekend-
maken van ons ‘merk’ bij onze Utrechtse 
doelgroepen.  
Om in dat doel te slagen, kozen we voor de 
nieuwe website als centraal communica-
tiemiddel. 
Voor onze communicatie gebruiken we ook 
posters en flyers. Daarnaast zijn we aan-
wezig op Facebook, Twitter en LinkedIn. In 
al deze middelen verwijzen we consequent 
naar onze website.

Bij een verzelfstandiging kijk je vooral ook naar wat 
dit doet met de mensen die in je organisatie werken 
en waarvoor je je inzet. Op alle fronten ging het 
goed. We stáán er. We hebben van ons laten horen. 
Georganiseerd en open. Voor de natuur, voor de 
mensen en – vooral ook – dóór mensen.

ons personeel, onze vrijwilligers 
en de mensen van Utrecht

14 Jaarverslag 2015 Dichterbij Utrecht Natuurlijk



UtrechtNatuurlijk.nl
Eilandsteede, Gagelsteede, Griftsteede, Koppelsteede, Steede Hoge Woerd 
Stadstuinen: Kanaalweg, Klopvaart, Plutodreef en Zuilen

Oogstweek
20 T/M 27 SEPT

Smakelijkeactiviteiten voor jong 
en oud

UN_A0-poster_Oogstweekhires.pdf   1   21-08-15   13:59

Het ‘Nieuwlevenfeest’ - Utrecht Natuurlijk gepresenteerd als 
organisatie met een ‘nieuw leven’ in de stad: nieuwe naam, nieuw 
logo, nieuwe kleuren. Tegelijk vierden we de lente met nieuw 
leven: kuikentjes, lammetjes en het zaaien van nieuwe planten.

Waterweek – Ruim 750 bezoekers deden mee aan dit prachtige 
programma over de vele facetten van water. Met veel diversiteit in 
beeld gebracht op onze locaties.

Oogstweek – Een uitgebreid programma over voedsel en oogst 
in de stad, waaraan we, via communicatie en PR, veel aandacht 
besteedden. Het resultaat: zo’n 2500 bezoekers.
Een belangrijk kenmerk van de campagnes was om als één 
organisatie naar buiten te treden. Daarvoor zetten we een A-0 
postercampagne in.

In 2015 voerden we drie campagnes:

Sinds 1 januari 2015 
Natuur- en Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht is nu zelfstandig.
Als stichting Utrecht Natuurlijk gaan we met veel passie door met ons werk.

Online zijn we er ook voor je!
Ga naar onze nieuwe website www.utrechtnatuurlijk.nl met fantastische 
activiteitenkalender.  Like dan ook de Facebook pagina’s van Eilandsteede, 
Gagelsteede, Griftsteede, Koppelsteede en Steede Hoge Woerd. En volg 
ons op Twitter @030Natuurlijk.

Vragen? 
Stel je vraag aan een van onze medewerkers of mail info@utrechtnatuurlijk.nl

We zijn er!

Vier
het mee

op Griftsteede

zondag 29 maart 

13.00 - 17.00 uur

Steede Hoge Woerd

Koppelsteede

Eilandsteede

Griftsteede

Gagelsteede

Waterweek
6 T/M 12 JULI

Verfrissende 

activiteiten 

voor jong 

en oud

www.utrechtnatuurlijk.nl

UN_A0-poster_Waterweek kopie.pdf   1   15-06-15   14:06

Voor al onze communicatiemiddelen gebruiken we onze eigen, 
nieuwe schrijfstijl. Daardoor is het mogelijk om consequent en 
eenduidig te communiceren over al onze activiteiten en diensten.

 Jaarverslag 2015 Dichtbij Utrecht Natuurlijk 15



Alles werd anders!
Financiën - De verzelfstandiging zorg-
de voor een enorme ‘kanteling’ op het 
gebied van bedrijfsvoering. De trajecten 
die hiervoor zijn ingezet op het gebied van 
scholing, vorming en organisatieontwikke-
ling, lopen ook in 2016 door. Het resteren-
de frictiekostenbudget voorziet daarin.

Winst- en verliesrekening - Het boek-
jaar 2015 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 193.000,-. Een deel van 
het eigen vermogen (bestemmingsreserve 
frictiekosten) is door het bestuur bestemd 
om de kosten te dekken die samenhan-
gen met de verzelfstandiging. Daarnaast 
heeft het bestuur een reserve gevormd 
om toekomstige onderhoudskosten van de 
terreinen te dekken. 
Het eigen vermogen van Utrecht Natuurlijk 
staat volledig vrij ter beschikking van het 
bestuur, voor het realiseren van de statu-
taire doelstellingen en om de continuïteit 
van de stichting te waarborgen.

Het bestuur van stichting Utrecht Natuur-
lijk voert een prudent financieel beleid. 
Voor zover sprake is van (tijdelijk) over-
tollige liquide middelen, houden we deze 
aan op spaarrekeningen. Utrecht Natuurlijk 
belegt niet en maakt geen gebruik van 
financiële instrumenten.

De door onze accountant goedgekeurde 
Jaarrekening en treft u aan op onze web-
site. Zie pagina 39.

Natuurlijke groei!
ICT – Onderdeel van de nieuwe ICT-onder-
steuning is de mogelijkheid om voortaan 
plaats- en tijd-ongebonden ‘in the cloud’ 
te werken.
Intern werkt Utrecht Natuurlijk met Share-
Point. Dat schept mogelijkheden voor een 
efficiëntere samenwerking tussen onze 9 
locaties.
Continu verbeteren we de ICT-vaardighe-
den van onze medewerkers. Belangrijk. 
En een noodzaak! Omdat we zo, op een 

natuurlijke wijze, meegroeien met alle 
digitale ontwikkelingen.

Doen waar je het beste in bent!
Bedrijfsvoering – Prioriteit voor Utrecht 
Natuurlijk is om de natuur naar de Utrech-
ters – en de Utrechters naar de natuur – te 
brengen. Werk, waar we goed in zijn. De 
werkzaamheden strekken zich daarbij uit 
naar vele vlakken. Voor sommige onder-
delen is het niet noodzakelijk om dit in 
eigen beheer te houden. Dus keken we 
hier bij de verzelfstandiging extra kritisch 
naar. Met als gevolg, dat we de financiële 
administratie, de salarisadministratie en de 
ICT-ondersteuning hebben uitbesteed.

Natuurlijk trots!
Huisvesting hoofdkantoor – Soms doen 
zich unieke kansen voor, die je moet grij-
pen. Zo’n unieke gelegenheid diende zich 
aan, toen we nog volop verwikkeld waren in 
alle organisatorische veranderingen rond-
om de verzelfstandiging in 2015. We kregen 
de kans om ons hoofdkantoor te vestigen 
in het nieuwe Castellum Hoge Woerd. 

Die kans hebben we benut en we zijn 
nu – sinds september 2015 – een van de 
trotse huurders van deze toonaangevende 
locatie. Onze directe buur is hier Steede 
Hoge Woerd. 

Met deze verhuizing hebben we flink 
bespaard op onze huisvestingskosten.

Een heldere kijk op onze financiën, 
ICT, bedrijfsvoering en huisvesting

Efficiency zit 
in onze natuur
In een jaar tijd kregen we als organisatie te maken 
met een vloed aan taken en werkzaamheden. Vooral 
door alle zaken rondom de verzelfstandiging. Het 
hoort erbij. Het is een ‘natuurlijke weg’ om dichterbij 
je doelen en doelgroepen te komen. Utrecht 
Natuurlijk koos voor de meest efficiënte, duidelijke 
route. Voor heldere taakinvullingen. Met een 
optimale organisatie voor ogen.

16 Jaarverslag 2015 Dichterbij Utrecht Natuurlijk
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Efficiency 
leer je van 
de natuur

 Jaarverslag 2015 Dichterbij Utrecht Natuurlijk 17



In het Bedrijfsplan schetsen we de 
uitkomst van een scenario van onze  
organisatieontwikkeling in 2018. Een 
aantal aannames daarbij:
a.  We werken gebiedsgericht, door de ver-

antwoordelijkheid voor de stadstuinen bij 
de steedes te leggen.

b.  Het team facilitaire ondersteuning  
verdelen we over de steedes.

c.  De locatiecoördinatoren krijgen de 
integrale verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van de taken van Utrecht Na-
tuurlijk in het gebied.

Op weg naar veranderingen
Het veranderingsproces is in volle gang. 
Een groot deel van de aannames in het Be-
drijfsplan wordt werkelijkheid, terwijl we op 
enkele aspecten een andere weg inslaan. 

Opgroeien
Dichterbij het doel

Voor de verzelfstandiging van de afdeling Natuur- en 
Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht tot 
Utrecht Natuurlijk maakten we een Bedrijfsplan. Dit is 
opvraagbaar via de site van de Gemeente Utrecht.

Na een jaar herinrichten ziet onze organisatie er als volgt uit:

Ons ontwikkelingsproces…
In goede samenwerking met bestuur en 
ondernemingsraad werkt Utrecht Na-
tuurlijk eraan om alle doelen van onze 
verzelfstandiging uit te voeren en te 
realiseren. Daarvoor gaan we zo nodig nog 
verder reorganiseren. Allemaal om in 2018 
de gewenste slagvaardige en succesvolle 
organisatie te zijn.

Ons leerproces…
Inkoop – De efficiency van processen 
wordt door Utrecht Natuurlijk steeds 
professioneler aangepakt, met een eigen 
daarvoor opgeleide inkoper 

Communicatie en PR –  Een vak apart. 
Onze organisatie communiceert al heel 
lang over het vakgebied. Toch is het ac-

tualiseren van professionele kennis op het 
gebied van communicatie, marketing en 
PR een must. Eén van onze adviseurs heeft 
in 2015 de opleiding NIMA-B succesvol 
afgerond.
 
Financiën – De kennis en ondernemers-
vaardigheden van onze medewerkers en 
vrijwilligers op dit gebied brengen we de 
komende jaren verder op peil door middel 
van scholing. 

 Vraaggericht en gebiedsgericht – Door 
scholing en samenwerking met partners 
versterken we het vermogen om  vraagge-
richt en gebiedsgericht te werken.

Bestuur

Directie

Bedrijfsvoering

Projecten en  

educatie

Stagiaires

Gagelsteede  

(incl. stadstuinen 

Klopvaart en Zuilen)

Vrijwilligers en  

stagiaires

Griftsteede  

(incl.Stadstuin  

Plutodreef)

Vrijwilligers en  

stagiaires

Koppelsteede

Vrijwilligers en  

stagiaires

Steede Hoge  

Woerd

Vrijwilligers en  

stagiaires

Eilandsteede  

(incl. stadstuin  

Kanaalweg)

Vrijwilligers en  

stagiaires

18 Jaarverslag 2015 Dichterbij Utrecht Natuurlijk
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Op weg naar ondernemerschap
Prioriteit: maatschappelijk verantwoord 
ondernemen – Kiezen voor deze vorm van 
ondernemen is niet alleen ‘logisch’ voor 
een organisatie als Utrecht Natuurlijk, het 
is voor ons vooral ook een inspirerende 
uitdaging. We willen ons op dit gebied 
onderscheiden.
We hebben uitgezocht wat ‘maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen’ van ons 
vraagt. In 2016 zullen we expliciet beschrij-
ven wat dit nu precies inhoudt en hoe we 
ons beleid hierop inrichten.   

Verkoop van producten en diensten – Ex-
tra inkomsten stellen ons in staat om meer 
activiteiten voor en in Utrecht mogelijk te 
maken en om onze diensten verder uit te 
breiden. Die inkomsten komen bijvoor-
beeld uit de verkoop op onze locaties van 
koffie en thee, maar ook door het verhuren 
van ruimtes voor vergaderingen, wijkge-

richte bijeenkomsten en activiteiten op het 
gebied van natuur en milieu. 
Voorbeelden van projecten in 2015: 
•	 een	mobiliteitsproject	voor	basisscholen
•	 de	organisatie	van	een	klimaattop	voor	
kinderen.
Om dit soort activiteiten uit te kunnen 
voeren, werken we regelmatig samen met 
collega-organisaties in de stad of met 
ZZP-rs.

Zakelijke samenwerking met maat-
schappelijke ondernemers – Utrecht 
Natuurlijk onderzoekt continu de moge-
lijkheden op dit gebied. In 2015 startten we 
onderhandelingen voor samenwerking met 
Local2Local (L2L). 
L2L levert lokale producten en legt 
verbanden tussen de stad en agrarische 
gebieden. De organisatie houdt zich ook 
bezig met logistiek en voedselveiligheid.
Utrecht Natuurlijk richt zich in de samen-

werking met L2L vooral op het geschikt 
maken van de steedes als uitgiftepunt voor 
de producten van L2L. Verder zien we hierin 
een mooie kans om nieuwe bezoekers te 
verwelkomen. Het is een belangrijke stap 
om nieuwe doelgroepen te ontsluiten en 
onze zakelijke competenties verder te 
ontwikkelen.

De ondernemingsraad – Een organisatie 
als de onze, met meer dan 50 mede-
werkers, moet er volgens de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) voor zorgen 
dat er een OR komt. En sinds 2015 is er dan 
ook een ondernemingsraad voor Utrecht 
Natuurlijk. Deze OR is enthousiast en 
proactief aan het werk gegaan.

Het OR-Jaarverslag maakt onderdeel 
uit van dit Jaarverslag en staat op onze 
website als BIJLAGE 1 
www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag.
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U bent op dit moment al een heel stuk gevorderd in 
ons jaarverslag. Dat is fijn. We willen namelijk graag 
laten zien wát we doen en – vooral ook – hoe we dat 
doen. 

Het gaat immers om het resultaat. Op de eerste 
plaats voor de Utrechters, maar ook een beetje voor 
u en ons. Allemaal streven we naar een ‘groener, 
gezonder en duurzamer leven’. Hier, in Utrecht. Voor 
alle Utrechters. 

Voor dat streven werkte Utrecht Natuurlijk het 
afgelopen jaar hard om de natuur dichtbij te bren-
gen. Dichtbij leerlingen van (basis)scholen, dichtbij 
wijkbewoners, dichtbij jong en oud. Dichtbij iedere 
Utrechter!
Met reden! Contact met de natuur – visueel, inten-
sief, direct – verrijkt je wereld. Het geeft extra waar-
de. Laat met andere ogen kijken. Biedt ervaringen en 
gevoelens die mensen soms kwijt zijn.

Het was een mooi jaar. Maar tevreden? Ons ‘natuur-
lijke doel’ zorgt ervoor dat we waarschijnlijk nooit 
tevreden zijn. Wel blij met resultaten – even dan – 
maar vervolgens weer met dubbele inzet door.
Dat laat dit jaarverslag ook zien. De verhalen, de 
beelden, de cijfers. Ze zorgen ervoor dat u ‘dichterbij’ 
Utrecht Natuurlijk komt. Een eerlijk en helder beeld 
krijgt van onze activiteiten.

Een terugblik ‘dichterbij’… Om de komende jaren 
weer vol vermogen door te gaan!

Nicoline Meijer
Voorzitter Bestuur Stichting Utrecht Natuurlijk

Corrie Reijnhout
Directeur 

Hoe dichterbij… 
Hoe beter!

Bestuur en de directeur aan het woord

20 Jaarverslag 2015 Dichterbij Utrecht Natuurlijk



 Jaarverslag 2015 Dichtbij Utrecht Natuurlijk 21

Hoe dichterbij… 
Hoe beter!

Ideeën, wensen, plannen, verplichtingen… 
Binnen het werkgebied ligt het allemaal 
heel dicht bij elkaar. Overzicht is een eerste 
vereiste. In de dagelijkse gang van zaken, 
maar ook met de blik gericht op de toe-
komst. Hier, nu en straks zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Net als in de natuur, 
zijn ze voor de organisatie van Utrecht 
Natuurlijk de bepalende elementen.  
Bepalend voor een gezond voortbestaan.

Sturen en monitoren met ‘Businessplan 
op 1 A4’ – Het ‘Businessplan op 1A-4’ is 
binnen Utrecht Natuurlijk hét middel om 
op koers te blijven en om onze opdracht 
goed en efficiënt uit te voeren. De metho-
de is gebaseerd op OGSM (Objective, Goal, 
Strategy, Measure),

Het ‘Businessplan op 1 A4’ maakt  
onderdeel uit van dit Jaarverslag en  
staat op onze website als BIJLAGE 2 
www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag

We geven hier alvast wat doelstellingen 
aan, zoals die in het plan staan:

Kwalitatieve doelstelling voor 2018:
Utrecht Natuurlijk heeft de harten van de 
Utrechters veroverd doordat we met al 
onze producten en locaties natuur en mili-
eu duurzaam dichtbij hebben gebracht. 

Kwantitatieve doelstellingen voor 2018:
-  De klantwaardering voor onze producten 

en locaties is gemiddeld ‘goed’.
-  Jaarlijks begroeten we 400.000 

bezoekers.
-  90% van de Utrechtse basisschoolleer-

lingen heeft een product van Utrecht 
Natuurlijk gebruikt.

-  Wij zijn een aantrekkelijke partner voor 
bedrijven en organisaties met duurzame 
initiatieven.

-  Het is mogelijk om op onze locaties, 6 
dagen per week, unieke ervaringen op te 
doen in 5 gebieden 

-  We beschikken over het internationale 
Green Key keurmerk voor aantoonbaar 
duurzame bedrijfsvoering.

-  We hebben jaarlijks € 150.000,-- extra 
inkomsten uit recreatie-activiteiten, 
samenwerkingsprojecten (MKB, maat-
schappelijke organisaties) en sponsoring.

Meetbaar 
Dichterbij 

Utrecht!

Businessplan op 1 A4
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Die ‘groei’ hebben we direct aangepakt! 
Met laagdrempelige activiteiten voor alle 
Utrechters, verspreid over de hele stad. 
Dichtbij! Met aantrekkelijke programma’s 
voor jong en oud.

We kozen daarbij voor Themaweken. Met 
steeds één onderwerp centraal. Feestelijk 
georganiseerd, met een educatieve onder-
toon. Op de eerste plaats bedoeld om de 
Utrechters op plezierige wijze actief bezig 
te laten zijn in (en met) de natuur. Een 
aanpak die zijn vruchten afwierp.

Maart/April 2015:
Themaweek 1 – ‘Nieuw Leven’
Deze eerste themaweek was meteen 
de feestelijke start van de stichting. Alle 

Utrechters waren op zondag 29 maart 
uitgenodigd tijdens een groot feest op 
Griftsteede. We vierden samen de ‘geboor-
te’ van Utrecht Natuurlijk. Een dag, volledig 
in het teken van ‘Nieuw Leven’. Met onder 
meer een percussie-workshop, knuffelen 
van nieuw leven, in de vorm van kuikens, 
lammetjes en biggen en veel andere acti-
viteiten.
Helaas was het extreem slecht weer die 
dag. Toch trotseerden nog 350 stoere 
bezoekers de elementen en genoten van 
het festijn.

Initiatievencafé…
In dezelfde week organiseerden we op 
Koppelsteede ons initiatievencafé, met als 
thema: Natuur, milieu en duurzaamheid. 

Een levendige bijeenkomst, met 40 deel-
nemers. Intensieve gesprekken leidden 
uiteindelijk tot diverse samenwerkingsaf-
spraken.

Dichterbij onze partners…
Belangrijk aandachtspunt tijdens de the-
maweken zijn onze partners. Wij betrekken 
hen zoveel mogelijk bij onze activiteiten.
Zo organiseerden we voor onze partners 
uit het stadslandbouwnetwerk en volks-
tuinders een co-creatieavond. Daarmee 
bekrachtigden we onze samenwerking met 
hen.
Om ervaringen te delen en nieuwe plannen 
op te stellen, nodigden we op vrijdag 3 april 
40 van onze partners uit voor een verruk-
kelijk ontbijt bij Steede Hoge Woerd. 

Juli 2015:
Themaweek ‘Water’
Onze ‘Waterweek’ startte op 6 juli, met een 
‘watertoost’ door 350 leerlingen van de 
scholen Bertha Muller en De Taalkring. 
Hoe belangrijk is water? Wat doen we 
ermee? Doen we dat wel goed?
Op ludieke wijze zagen de leerlingen 
hoeveel 120 liter water is, de hoeveelheid 
die we dagelijks per persoon gebruiken. We 
lieten ze zien hoe nat je kunt worden van 
zo’n ‘plons’ water.

De waarde van water…
Wat serieuzer van toon was de door ons 
georganiseerde bijeenkomst ‘Wakker 
op Water’, waar waterprofessionals en 
Utrechters (in totaal 35) ervaringen en 
ideeën uitwisselden en plannen maakten 
om de samenleving meer bij de waterpro-
blematiek te betrekken en een grotere 
bewustwording over de ‘waarde van water’ 
te stimuleren.

Geliefd

Utrecht Natuurlijk positief bekend in 
heel Utrecht met themaweken

Bij de opening van de eerste Themaweek van 2015 
sprak de Utrechtse Wethouder Lot van Hooijdonk 
haar toekomstwensen uit: “Dat Utrecht Natuurlijk 
zal groeien en bloeien, met locaties als groene  
oases in de stad”.
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Tijdens de ‘Waterweek’ waren op onze 
locaties zo’n 750 kinderen en 350 volwas-
senen actief bezig… ‘dichtbij water en de 
natuur’.

September 2015:
Themaweek ‘Oogst’
Het was een succesvolle ‘Oogstweek’ in 
september 2015! Op diverse Steedes orga-
niseerden we activiteiten en de Utrech-
ters (jong en oud) wisten de weg naar de 
‘oogstfeesten’ in grote getalen te vinden.
Vanaf zondag 20 september waren er, een 
week lang, op zes locaties van Utrecht Na-
tuurlijk, oogstfeesten met volop smakelij-
ke activiteiten voor jong en oud.

Pannenkoek en wokkel…
Op alle steedes genoten de kinderen van 
een pannenkoekspeurtocht.
Daarnaast trokken zo’n 1200 mensen naar 
Koppelsteede, om daar te genieten van de 
biologische markt en andere oogstactivi-
teiten.

Op Eilandsteede konden bezoekers mee-
doen met ‘Pluk ’t Park’, ‘Rooi een aardap-
pel’ en ‘Bak je eigen wokkel’. 

Hapjes, gezelligheid en het goede doel…
Stadstuin Klopvaart spande de kroon op 
dit Oogstfeest, met de meest bijzondere 
hapjes en drankjes. Beschut in de tuin 
genoten bezoekers van de najaarszon en 
de gezelligheid.
Bijzonder was het initiatief van Griftsteede. 
Ter gelegenheid van het 16-jarig bestaan 
stonden zij ‘de overvloed van de oogst’ af 
aan Cordaid. Ze zamelden in totaal ruim  
€ 1100,-- in voor het goede doel, door een 
kleine bijdrage te vragen voor de oogst-
activiteiten.

Totaal aantal 
bezoekers:
ruim 2500 

Gemiddeld 
waarderingscijfer:

8
 

“Een heel leuke
activiteit. 

De kinderen 
verheugen zich 

er erg op.”
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Gedaan

Utrecht Natuurlijk maakt duurzame 
initiatieven tot een succes door inzet 
van wijkadviseurs en SIDO-regeling

Hoeveel dichter breng je mensen bij de natuur, 
dan wanneer ze hun eigen ideeën uitvoeren?  
De praktijk heeft bewezen dat deze initiatieven 
verrassender zijn. En de resultaten beter.

Utrecht Natuurlijk helpt waar we kunnen. 
Een belangrijke taak kregen wij van het 
College van Burgemeester en Wethouders 
van Utrecht. In opdracht van de gemeente 
beoordelen we initiatieven van burgers, 
begeleiden we ze en onderzoeken we of ze 
kans van slagen hebben. In dat laatste ge-
val krijgen de initiatiefnemers een bijdrage 
uit het budget van de Stimuleringsregeling 
Initiatieven Duurzame Ontwikkeling (SIDO).

In 2015 kwamen 7 initiatieven in 
aanmerking voor ondersteuning door de 
stimuleringsregeling SIDO. Een overzicht 
van deze initiatieven maakt onderdeel 
uit van dit Jaarverslag en staat op onze 
website als BIJLAGE 3 
www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag
Blikken we terug op 2015, dan zien we 
een stoet van grote en kleine projec-
ten voorbijtrekken. Vaak initiatieven van 
enthousiaste bewoners. Wij hielpen ze bij 
het realiseren van hun plannen. Of onze 7 
Adviseurs Duurzame Initiatieven wezen ze 
verder de weg.

Ook hebben we in 2015 in opdracht van 
derden projecten uitgevoerd om de 
natuur dichter bij de Utrechters te bren-
gen. Utrecht Natuurlijk deed dit door de 
communicatie ervoor te verzorgen en – zo 
nodig – bewonersondersteuning uit te 
voeren.

In 2015 hebben we 12 duurzame na-
tuur- en milieuprojecten uitgevoerd in 
opdracht van derden. Een overzicht van 
deze projecten maakt onderdeel uit van 
dit Jaarverslag en staat op onze website 
als BIJLAGE 4 www.utrechtnatuurlijk/
jaarverslag
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25 initiatieven

Op weg – Dichterbij de natuur
Meer aandacht, meer beleving, meer con-
tact met de natuur. Met welk initiatief de 
Utrechter ook komt, we kijken er naar. En 
we denken mee. Zoeken middelen en mo-
gelijkheden om het uit te voeren. Grijpen 
elk voorstel aan om Utrechters dichter bij 
de natuur te brengen… zeker als de vraag 
vanuit de mensen zelf komt.

Liefst 25 initiatieven zijn op deze manier 
gerealiseerd of verder op weg geholpen in 
2015.

Zo werkten we bijvoorbeeld samen met 
het Bewonersinitiatief Mobiel Lunetten. 
Zij hadden een voorstel voor natuurvrien-
delijker vervoer. Dat werd een elektrische 
bakfiets. Te huur bij Koppelsteede.

De bewoners rond Park Transwijk vonden 
de groenstroken in het park maar saai. Of 
wij wilden helpen om daar iets aan te doen? 
Samen fleurden we de boel op. Aanplanten 
en onderhoud gebeurt door de bewoners 
zelf.
En het initiatief leidde tot meer. Het park 
werd ook een stukje natuur om actief in 
bezig te zijn. Wekelijks spelen de wijkbe-

woners er nu jeu de boules. Hun aanvraag 
voor verbetering van de huidige baan is 
inmiddels gehonoreerd.

Verspreid door de stad werkten we mee 
aan diverse projecten. Zoals het Speeltui-
nonderzoek van de Sociaal Makelaars. We 
ondersteunden hen ook bij het maken van 
een film voor de presentatiemiddag van dit 
onderzoek.
We deden mee met Groen moet je Doen op 
onze Stadstuin Plutodreef en we adviseer-
den de tuinders van De Vliegertuin aan 
de Plesmanlaan bij het opstarten van de 
moestuin en het aanschaffen van de beno-
digde tuingereedschappen.

Een waaier van ondersteunde initiatieven. 
Te breed om hier allemaal te noemen. Maar 
stuk voor stuk geslaagde pogingen om de 
natuur dichterbij de Utrechters te brengen.

Projecten

Succesvol uitgevoerd
Gelukkig komt er vanuit allerlei hoeken 
steeds meer inzicht in de noodzaak om 
actief te zijn op het gebied van natuur en 
milieu. Duurzaamheid speelt een steeds 
belangrijkere rol in de leefwereld van de 
mensen.

Het resultaat daarvan zagen we in 2015 in 
de opdrachten die wij van derden kregen 
om verschillende projecten uit te voeren.
Zoals ‘Groen doet Goed’, met als doel meer 
kinderen uit de aandachtwijken de natuur 
in te krijgen. Of de Projectweek ‘Mobiliteit 
en Scholen’. Kinderen niet met de auto 
naar school brengen, maar laten lopen en 
fietsen. Met spectaculair resultaat: alle 
deelnemende leerlingen samen legden in 
deze projectweek bijna 73 keer de afstand 
van Utrecht naar Parijs af.

Spannend was het ook! Bijvoorbeeld voor 
alle basisscholen uit Overvecht. Onder 
aanvoering van Zorro gingen zij de strijd 
aan met het zwerfvuil in hun wijk.

En ook de oudere inwoners lieten van zich 
horen. Zij wilden graag deelnemen aan 
voorzieningen in en buiten de wijk, maar 
vaak was dat onmogelijk omdat passend 
vervoer ontbrak. Buurt Mobiel begon dit 
probleem in 2015 de wereld uit te helpen, 
door duurzaam, elektrisch vervoer aan 
te bieden in Overvecht. Hierbij kregen zij 
een bijdrage uit ons SIDO-budget (Sti-
muleringsregeling Initiatieven Duurzame 
Ontwikkeling).
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Met ons programma bereikten we bijna 
50.000 leerlingen. Belangrijker nog dan 
dat, vinden we de enthousiaste reacties 
van leerlingen en leerkrachten. We hebben 
er op deze en de volgende twee pagina’s 
een aantal bij elkaar gezet. Woorden, die 
ons stimuleren om de komende jaren nog 
harder te werken om nog meer leerlingen 
dichter bij de natuur te brengen!

In 2015 hebben we 46 verschillende 
lessen en lesprojecten aangeboden. 
Een overzicht van deze projecten en het 
bereik binnen de Utrechtse basisscholen 
maakt onderdeel uit van dit Jaarverslag 
en staat op onze website als BIJLAGE 5 
www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag

Geleerd

Utrecht Natuurlijk zet basisscholen 
enthousiast aan het werk met  
educatieve producten op maat 

“Oh, die paarse
pissebedden!”

Van groep 1 tot groep 8, duizenden leerlingen van 
de Utrechtse basisscholen deden mee aan één of 
meer projecten uit het natuur- en milieu-educatief 
programma van Utrecht Natuurlijk, dat bestaat uit 
doe-het-zelf-projecten, materiaalprojecten,  
natuurlessen en leskisten.
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“In de natuur op ontdekking 
mogen gaan en overal aan 
mogen zitten. Echt actief 
bezig zijn. Zelf ontdekken 

en zelf doen. Het sloeg aan 
bij de kids! Juist voor 

stadskinderen is dit bijna 
een verplicht onderdeel 

op school. Het mag 
nooit verdwijnen! 

Volgend jaar weer.”
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Nieuw, 
up-to-date en…  
enthousiast!!
Veel kinderen bereiken. Méér kinderen bereiken. Dan 
moet je niet op je lauweren rusten. Steeds zoeken 
naar nieuwe ingangen, aansluiten bij initiatieven en 
meedenken in plannen zorgt voor continue ontwik-
keling. Utrecht Natuurlijk was daar in 2015 bijzonder 
actief in. Zeker ook met het oog op de aan onszelf ge-
stelde doelstelling om te groeien naar een bereik van 
(nu) 55% naar (in 2018) 90% van de Utrechtse basis-
schoolleerlingen.

Een van die samenwerkingen was met het 
Wetenschapsknooppunt van de Univer-
siteit Utrecht. Met hen ontwikkelden we 
twee nieuwe lesprojecten over onderzoe-
kend leren en wetenschapseducatie.
Succesvol was ook ons ‘Burenprogram-
ma’. Drie nieuwe organisaties in en rond 
Utrecht kregen in 2015 de gelegenheid 
om hun programma’s over natuur, milieu, 
en/of duurzaamheid aan te bieden aan de 
basisscholen in Utrecht.

In de communicatie over de educatieve 
projecten besteedde Utrecht Natuurlijk in 
2015 bijzondere aandacht aan een conse-
quente uitstraling naar buiten. Daarvoor 
kreeg ons programmaboek een complete 
‘make-over’ in onze nieuwe huisstijl. Elk 
jaar sturen we dat boek naar alle Utrechtse 
basisscholen.
We luisteren naar de opmerkingen van 
leerkrachten tijdens de evaluaties die we 
houden en passen die zo nodig toe. Zo 
houden we onze programma’s doorlopend 
up-to-date. 
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Nieuw, 
up-to-date en…  
enthousiast!!

Tuinles Proef de Herfst
“Bezig zijn in/met de natuur, in aanraking 
komen met dingen die je niet kent. En 
dat allemaal in een andere omgeving 
dan de school. Samenwerken om tot een 
groepsresultaat te komen. Dit onder-
werp viel perfect in ons thema ‘Gezond 
voedsel’. Het sloot dus aan bij allerlei 
activiteiten op school.”

Boerderijles Kaasmaken
“Onze kinderen leren meer van een prak-
tijkles, dan van een les op papier. Dit verge-
ten ze nooit meer. Ze waren zó enthousiast! 
Allemaal hebben ze ook het boekje meege-
nomen om aan hun ouders te laten zien.”

Boerderijles Werken op de boerderij
“Geweldig vonden ze het! Het aanraken, knuffelen en spe-
len met de dieren. Uniek voor stadskinderen: het meemaken 
van de dieren van dichtbij.”

Levend materiaalproject: 
Rupsen voor en Vlinders na
“Levend materiaal is het allerbeste wat er is! 
Een volledig pakket. Fantastisch.”

Leskist: Eigen Lijf / Ander lijf
“Zelf ontdekken door voelen, horen, proeven, kijken en 
ruiken. De kinderen vonden het heel leuk om te doen. En 
voor ons als leerkrachten was zeker ook het samenwerken 
belangrijk. De materialen boden heel veel toegevoegde 
waarde!”
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Geoogst

Utrecht Natuurlijk verrast Utrechters 
met aantrekkelijke locaties en  
dienstverlening 

De Utrechter… Wie is dat? In onze beleving: iedereen! 
Bedrijven, instellingen en bewoners. Buurten, straten, 
scholen. We brengen ze allemaal dichtbij de natuur en 
het milieu. Samen werken aan duurzaamheid!

Belangrijk daarbij zijn onze steedes met 
stadsboerderij en speeltuin. En ook onze 
stadstuinen verspreid over de hele stad. 
‘Duurzame erfenissen’ van vaak meer 
dan 100 jaar oud! In Utrecht zijn de eerste 
schooltuinen immers al tijdens de crisis van 
de jaren dertig in de vorige eeuw aange-
legd. Toen vooral om met de groenten die 
verbouwd werden het schaarse voedsel-
pakket van de Utrechtse gezinnen wat aan 
te vullen. Tegenwoordig belangrijke plaat-
sen in de stad, waar Utrechters de natuur 
weer wat dichterbij kunnen beleven.

Kijken we terug op 2015, dan was het in alle 
steedes een drukte van belang. Gezelli-
ge drukte. Maar vooral ook een intense 
kennismaking met de natuur door vele dui-
zenden Utrechters. In een grote diversiteit 
aan initiatieven, programma’s, activiteiten 
en grote en kleine evenementen. Voor 
groot en klein.

Iedereen was welkom en vele Utrechters 
werden verrast door hun (nieuwe) kennis-
making met de natuur. Op de volgende 
pagina’s kunt u genieten van een bloem-
lezing…
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De vele 
natuurlijke  
gezichten van 
onze steedes

Eilandsteede 
Dóórgaan was het motto!

Op 23 juli 2015 werd Eilandsteede op-
geschrikt door een brand. En dan merk 
je direct hoe belangrijk deze locatie is 
voor allerlei groepen die hier hun veilige 
ontmoetingsplaats hebben. Vooral deze 
mensen waren korte tijd ‘ontheemd’.
Meteen na de brand werd met nog meer 
inzet en enthousiasme doorgegaan. On-
danks alles werden 177 schoolklassen ont-
vangen voor een les op locatie. Ook is het 
gelukt om vanuit Eilandsteede de leskisten 
uit te lenen aan de scholen.
Tijdens de herstelwerkzaamheden aan 
het pand, die een half jaar duurden, is het 
programma gewoon doorgegaan. 
De samenwerking met de parkpartners 
(Doenja, Food for Good, De Verkeerstuin 
en de betrokken bewoners) is verbeterd. 
Samen gaven we inhoud aan het project 
‘Speelruimte maken we samen’. 

Gagelsteede 
Gebiedsgericht

Voor Gagelsteede was 2015 een intensief 
jaar, met het aanstellen van een nieuwe 
locatiecoördinator, intensivering van de 
samenwerking met Wijk & Co en de eerste 
oogst op de Voedseltuin Overvecht  
(wijkinitiatief). 
Door de verbouwing van de werkplaats en 
de kantine is Gagelsteede nog aantrekkelij-
ker geworden. Steeds meer mensen vinden 
daardoor de weg naar Gagelsteede. 
Gagelsteede was in 2015 de eerste locatie 
waar we startten met de gebiedsgerichte 
aanpak. Dat betekent bijvoorbeeld, dat 
Stadstuin Klopvaart nu wordt aangestuurd 
vanuit Gagelsteede. Op beide locaties zijn 
hiervoor afspraken over de taakverdeling 
gemaakt.
Ook zijn er plannen gemaakt om nieuwe 
vrijwilligers te betrekken bij Stadstuin 
Zuilen. Daar gaan we meer activiteiten 
organiseren en de communicatie hierover 
verbeteren. 

Samen met Wijk & Co gaven we inhoud aan 
het project ‘Speelruimte maken we samen’.

Griftsteede
Veelzijdig jaar

Er is op Griftsteede veel bereikt in 2015. 
Met plezier, met trots en soms met een 
traan.

Trots waren de leerlingen die op boom-
feestdag samen met de Commissaris van 
de Koning een boom plantten. Het plezier 
spatte eraf bij de viering van het ‘Fête de la 
nature’. Dj’s van Radio 3FM waren live aan-
wezig en zorgden voor landelijke aandacht. 
En de traan was er bij het overlijden van 
twee vrijwilligers in 2015.

Aanloop genoeg in 2015! Een keer per week 
verwelkomden we de klanten van Recht-
streex. De klanten van deze leverancier van 
regionaal voedsel haalden dan op Grift-
steede hun regionaal verbouwde groenten 
op. Verder zijn de woensdagmiddagactivi-
teiten van Griftsteede een begrip in de wijk 
geworden.

Met twee bliksemstages, vier beroeps-
stages en twaalf maatschappelijke stages 
kregen jongeren een kans om hun talenten 
binnen Griftsteede te ontplooien. Ook 
sloten vier nieuwe vrijwilligers zich aan bij 
ons team. 

Samen met Wijk & Co gaven we inhoud aan 
het project ‘Speelruimte maken we samen’.
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Koppelsteede 
Voor en door wijkbewoners

Heel veel initiatieven uit de wijk… Dát viel vooral op in 2015 bij 
Koppelsteede. Zoals ‘De Dag van het Park’. Georganiseerd door 
wijkbewoners én een succes, met 1800 bezoekers. Ook organi-
seerden we in samenwerking met Vooruit een boerenlunch voor 
ouderen uit de wijk. En Koppelsteede was ook de plek waar een 
wijkinformatieavond over zonnepanelen werd gehouden. Op het 
eind van het jaar was de Kerstmarkt, een bewonersinitiatief uit de 
wijk, als vanouds een succes.

Met Mobiel Lunetten werd het initiatief voor de elektrische bak-
fiets gerealiseerd. De bakfiets is te huur bij Koppelsteede.
Koppelsteede was in 2015 uitgangspunt voor diverse groepen. 
Voor de beheergroep van de salamanderpoel en de ringslangen-
broeihoop is het de uitvalsbasis. Ook voerden ruim 20 klassen van 
het voortgezet onderwijs lesactiviteiten uit op de steede.

Steede Hoge Woerd
Thuis in Castellum

2015 stond in het teken van de opening en ‘inhuizing’ in het 
Castellum. Dat is succesvol verlopen. Op de opening in augustus 
waren zo’n 7000 mensen aanwezig en maandelijks begroeten we 
nu ongeveer 8000 bezoekers, waarvan 40% voor de steede komt. 

De inloopactiviteiten werden goed bezocht. Na uitschieters van 
200 deelnemende personen in de openingsmaand, zijn het er nu 
gemiddeld 15. 

Op Steede Hoge Woerd is in 2015 gestart met de boerderijlessen 
‘Veer & Vacht’, ‘Beestenboerderij’, ‘Werken op de boerderij’ en 
‘Kaas maken’. Alle vier succesvol. Zo’n 3570 leerlingen van basis-
scholen in Leidsche Rijn hebben deelgenomen aan een product 
van Utrecht Natuurlijk. Ruim 900 van hen deden dit op Hoge 
Woerd. De rest op school. Ongeveer 133 groepen bezochten de 
steede voor ons onderwijsprogramma. 

Samenwerken met partners
In het Castellum werkt het team van Steede Hoge Woerd samen 
met 3 partners: Podium Hoge Woerd, Museum Hoge Woerd en 
Castellum Café. Twee tot drie keer per jaar organiseren de partners 
een gezamenlijk evenement. In 2015 was dat de opening van het 
Castellum.

De samenwerking in Castellum wordt aangestuurd door een 
directieteam, waarin alle partners hun directeur afvaardigen. Ook 
is een programmateam opgericht waarin teamleden van de steede 
participeren. het beheerteam is verantwoordelijk voor de facilitaire 
zaken en ondersteuning bij de uitvoering van gezamenlijke  
activiteiten en evenementen. De locatiecoördinator van Steede 
Hoge Woerd maakt deel uit van dit Beheerteam.
 
Een cijfermatig overzicht van door Utrecht Natuurlijk geor-
ganiseerde activiteiten en evenementen voor bezoekers en 
schoolgroepen, plus de resultaten van mediaoptredens en me-
diagebruik, maakt onderdeel uit van dit Jaarverslag en staat op 
onze website als BIJLAGE 6 www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag
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Welkom

Utrecht Natuurlijk biedt alle ruimte 
voor dagrecreatie 

Een missie die dus naar twee kanten werkt. 
Écht werkt! Want we zien dat onze locaties 
door de bezoekers zeker ook als recre-
atieplekken worden gezien. Aangename 
groene oases in de stad. Laagdrempelig: 
‘Groen om de hoek’. 

Alle locaties zijn altijd gratis toegankelijk. 
Utrechters komen er graag om te ontspan-
nen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. 
Wij komen ze daarin extra tegemoet met 
leuke arrangementen. Soms moet je daar 
een kleine vergoeding voor betalen. De 
bezoekers zien het als een leuke vorm van 
georganiseerde ‘groene dagrecreatie’ en 
betalen daarvoor dan ook graag. 

Anno 2015 zijn natuur en recreatie onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Onmisbaar voor de stadsbewoner! 
Door de natuur dichtbij de Utrechter te brengen, bie-
den we ‘duurzaam vermaak’ en proberen we meer 
besef voor duurzaamheid en het belang van de natuur 
voor mens en maatschappij (nu… en in de toekomst 
voor de kinderen) bij te brengen.
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Doe ook mee met Utrecht Natuurlijk

Duurzaamheid en liefde voor de natuur kunnen 
alleen blijven bestaan als mensen continu de ge-
legenheid krijgen om dichtbij die natuur te kunnen 
zijn. Daarvoor werken we graag samen met enthou-
siaste personen en organisaties in de stad, die – net 
als wij – streven naar een duurzamere stad Utrecht.
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Ga naar 

utrechtnatuurlijk.nl 

voor onze 

activiteiten!

www.utrechtnatuurlijk.nl  @030NatuurlijkEilandsteede Gagelsteede Griftsteede Koppelsteede Steede Hoge Woerd

totaal affiche_druk.indd   1 01-05-15   18:47
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En deze oude wereld
Is een nieuwe wereld
Een gedurfde wereld

Dichterbij
Voor mij

(vrij naar Nina Simone)
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Onze verantwoording en alle bijlagen staan op onze website 
www.utrechtnatuurlijk/jaarverslag

Onze Verantwoording 
Financieel Jaarverslag Utrecht Natuurlijk

Jaarrekening 2015

Het jaar in detail
Bijlage 1
OR-Jaarverslag

Bijlage 2
Businessplan op 1 A4

Bijlage 3
Initiatieven die in aanmerking kwamen voor
ondersteuning door SIDO

Bijlage 4
Duurzame natuur- en milieuprojecten,
uitgevoerd in opdracht van derden

Bijlage 5
Verschillende aangeboden lessen en lesprojecten
Voor Utrechtse basisscholen

Bijlage 6
Activiteiten en evenementen voor bezoekers en 
schoolgroepen, plus de resultaten van 
mediaoptredens en mediagebruik 
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