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SIDO
Initiatiefnemers nemen contact op met Utrecht Natuurlijk. Utrecht Natuurlijk 
beoordeelt de kans van slagen. Een van onze adviseurs begeleidt het initiatief 
en  onderzoekt of het  kans maakt op een bijdrage uit het SIDO budget. Er zijn 
explicite voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Daarna 
volgt de officiële aanvraag. De regeling gaat uit van opdrachtverstrekking door 
Utrecht Natuurlijk. 

Inhoud Toegekend bedrag
Toegekende opdrachten 2015

Groene Bijtjes ‘Groene Bijtjes’ is een programma voor kleuters rondom duurzaamheid, 
natuurwetenschap en techniek. De kinderen doen spelenderwijs onderzoeken 
en experimenten met duurzaamheid, ze leren over de natuur en beoefenen 
technische vaardigheden.
Het programma omvat een lesprogramma van 10 weken, welke wordt verzorgd 
door gastdocenten van Professor Loep en/of Stichting Technotrend.

€ 12.567,50

Technotrend Roadshow De ‘Technotrend Roadshow’ biedt leerlingen in het basisonderwijs 
instrumenten waarmee zij een weloverwogen onderwijs- en beroepskeuze 
kunnen maken voor het studeren en werken in de duurzame techniek. 

€ 11.065,87

Lokaal voedsel en sociale horeca overvecht ‘Lokaal voedsel en sociale horeca Overvecht’ heeft tot doel om gezond, 
biologisch en duurzaam verbouwd voedsel bereikbaar en betaalbaar te maken 
voor iedereen in de wijk. Het project stimuleert de wijkeconomie en de sociale 
cohesie doordat buurtbewoners, kookgroepen, leerlingen en startende, 
kleinschalige ondernemers/cateraars de producten verwerken en bereiden. De 
verschillende schakels in de keten van productie tot consumptie dragen bij aan 
een meer gevarieerd aanbod van gezonde voeding in de wijk Overvecht.

€15.000,-

Waste Away Challenge Tussen de 100 en 300 leerlingen, circa 700 ouders en/of wijkbewoners gaan 
met elkaar de uitdaging aan om zoveel mogelijk afval te scheiden en de 
schoolomgeving schoon te houden in de ‘Waste Away Challege’.

€10.000,-

Future Leaders Lab Een uniek buitenschools programma leert middelbare scholieren over hoe de 
thema’s duurzaamheid, leiderschap en effectieve samenwerking samenhangen 
in het ‘Future Leaders Lab’. Kernwoorden: duurzaamheid op school, persoonlijk 
leiderschapsontwikkeling, transformative learning, community building. 

€15.000,-

Ruil je Groen!  Mensen met hun stekken en zaailingen samenbrengen, is de kern van het ‘Ruil 
je Groen!’-netwerk. 

€8.058,-

Projectplan Buurt Mobiel Ouderen noemen niet passend vervoer als een van de belangrijkste 
belemmerende factoren voor het niet (kunnen) deelnemen aan voorzieningen 
in en buiten de wijk. Buurt Mobiel wil precies dit gat dichten en biedt daarom 
duurzaam, elektrisch vervoer in Overvecht.

€18.000,-
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Projecten

Uitgevoerde projecten Opdracht Resultaat

Gierzwaluwen Inventariseren van nestplaatsen 
gierzwaluwen  met bewoners

24 Inwoners hebben meegewerkt aan het inventariseren en hebben 70 nieuwe nestplaatsen 
ontdekt

Wilde	bijen	 • Meer inzicht in welke soorten wilde bijen 
en hommels in Utrecht voorkomen.
• Utrechters op de hoogte brengen van 
bestaan van wilde bijen en hommels.
• Utrechters motiveren om hun tuin 
bijvriendelijk in te richten en meldingen te 
maken.

• ‘Wilde bijen dagen’ op 5 locaties Utrecht Natuurlijk.  Totaal aantal deelnemers ruim  200
• Workshop ‘wilde bijen’ fotograferen: 10 deelnemers
• Wilde bijen kennisdag : 8 deelnemers
•  educatiemiddelen: tentoonstelling wilde bijen roulerend over steedes, flyers, zoekkaarten, 
bijen app en fototentoonstelling met foto’s Arie Koster.
• In totaal zijn er 44 soorten wilde bijen in Utrecht gemeld. 

waarnemingen.nl-dag Het faciliteren van de Waarneming.nl-dag 
op 25 april  voor   200 deelnemers (actieve 
gebruikers website Waarneming.nl)

Bijeenkomst vond plaats op Griftsteede met 50 deelnemers. Het slechte weer was de 
belangrijkste reden voor het lagere deelnemeraantal.

Monitoren hooilandbeheer Monitoren van verandering in vegetatie op 
een aantal vastgestelde plekken.

Rapportage opgeleverd. Deze wordt gebruikt om het nieuwe maaibeheer door de gemeente te 
monitoren.

Groen doet goed In opdracht van de provincie Utrecht  in 
samenwerking met IVN en  lokale actieve 
groepen een plan maken om kinderen te 
stimuleren om meer buiten te spelen. 

Projectplan is gemaakt en drie deelprojecten zijn uitgevoerd.

Monitoren invasieve 
waterplanten leidsche Rijn

Het inventariseren van exotische 
waterplanten in Leidsche Rijn in opdracht 
van de gemeente Utrecht.

Rapportage opgeleverd. Deze wordt gebruikt om beleid te maken over het tegengaan van 
verminderde doorstroming van het oppervlakte water in Leidsche Rijn door invasieve 
waterplanten.

Stimulering schoolmobiliteit De leerlingen van 30 basisscholen zo veel 
mogelijk lopend of fietsend naar school en 
het uitvoeren van een evaluatie van de 
interventie in opdracht van de gemeente 
Utrecht.

Uitgevoerd in samenwerking met SME-advies. 18 basisscholen hebben meegedaan. In totaal 
verzamelden 4.421 kinderen samen 26.768 Groene Voetstappen. bijna 73 keer de afstand van 
Utrecht naar Parijs (443 km). De uitgevoerde evalatie wordt gebruikt om succesvolle vervolg 
interventies te bepalen.

Hopping detector woonboten Het voorkomen van vleermuizen langs
het water in de stad inventariseren in 
samenwerking met bewoners van 
woonboten in opdracht van de gemeente 
Utrecht.

Hopping detector is in de zomer ingezet en heeft gerouleerd langs 13 woonboten. Verwerking 
van de meetgevens gebeurt door de gemeente zelf.

Zwerfafval Organiseer een educatieve zwerfvuilactie 
voor zoveel mogelijk basisscholen in 
Overvecht

8 basisscholen hebben meegedaan met educatie en opruimacties.

Zwerfvuil voortgezet 
onderwijs

Organisiseren van zwerfvuilactie voor het 
voortgezetonderwijs bij twee scholen

Waste awaychallenge is uitgevoerd met 2 VO scholen.

Kinderklimaattop Organiseer een kinderklimaattop voor 
basisschoolleerlingen in het licht van de 
klimaattop in Parijs

60 leerlingen presenteerden hun ideeen voor een jury bestaande uit de wethouder, een 
directeur van de Jaarbeurs en een hoogleraar van de Universiteit

Begeleding tuin de Cirkel Begeleid de leerlingen van basisschool de 
Cirkel in hun schooltuin

De leerlingen hebben 12 keer les gehad in hun eigen schooltuin

Wij acquireren voor extern gefinancierde projecten op het gebied van natuur en milieu-educatie/communicatie en bewonersondersteuning en voeren deze uit.  We doen 
dat zoveel mogelijk met eigen medewerkers met eigen mensen. Ook werken we samen  met zzp-ers of collega organisaties waarbij wij altijd garant staan voor de 
kwaliteit van de uitvoering
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Educatie primair onderwijs
Utrecht Natuurlijk biedt de Utrechtse basisscholen een natuur en milieueducatief 
programma aan dat bestaat uit 46 verschillende lessen en lesprojecten (dieren- of tuinles 
op één van onze locaties of op school met een levend materiaal project of leskist).  In totaal 
hebben we in 2015 1643 producten aangeboden.Wij streven ernaar om in 2018 90% van de 
Utrechtse basisschool leerlingen in hun basisschoolperiode ten minste éénmaal te 
bereiken. In 2015 hebben we in totaal 49.357 leerlingen bereikt waarbij sommige leerlingen 
meeerdere keren meedoen met onze programma's. Onze lesprogramma's zijn concreet en 
compact (waardoor leerkrachten er snel mee aan de slag kunnen) en kennen een Utrechtse 
invalshoek. Het Team educatie voert het programma uit samen met andere collega's op de 
locaties. Het team bestaat uit  één adviseur en 5 educatiemedewerkers (van elke locatie 
één). 

Aangeboden product Deelnemende groepen 
schooljaar 2015-2016*

Doe-het-zelf projecten
2. Kom eens uit je huisje (groep 1-2) 14
1. Keuzekisten digitaal (groep 7-8) 1
4. Duiven in de stad (groep 6-8) 2
3. Wildernis op straat (groep 3-4) 1
0. Lesbrief Drinkwatereducatie (groep 1-8) 11
5. Wetenschap in een wc-rol 7

36
Materiaalprojecten
1a. Tuinieren bij school (groep 1-8) 99
1c. Liesje bloeit vlijtig (groep 1-2) 162
1i. Rupsen voor en vlinders na (groep 5-6) 94
1g. Kiemen, groeien, bloeien (groep 5-6) 15
1h. Jungle op je tafel (groep 5-6) 31
1d. Champignons binnenste buiten (groep 1-2) 111
1e. Knollen, bollen, bloemen en soep (groep 3-4) 78
1j. Water om te drinken (groep 5-6) 15
1b. Een pompoen, wat kun je er allemaal mee doen? (groep 1-8) 59
1f. Hoe komt een boom het jaar door? (groep 3-4) 10
1k. Expeditie Moendoes 7

681
Lessen
1a. Op de tuin: Kabouter Stadswerk (groep 1-2) 62



1b. Op de tuin: Tuinverkenners (groep 3-4) 34
1c. Op de tuin: Groene Vingers (groep 5-8) 23
1d. Op de tuin: Proef de Herfst (groep 5-8) 13
1e. Op de tuin: Donkere gangen (groep 3-4) 45
1f. Op de tuin: Vliegend volk (groep 6-8) 43
2a. Op de boerderij: Beestenboerderij (groep 1-2) 176
2b. Op de boerderij: Veer en Vacht (groep 3-4) 79
2d. Op de boerderij: Kaas maken (groep 5-8) 64
2e. Op de boerderij: Werken op de boerderij (groep 5-8) 47
3a. Op de boerderij en de tuin: Overleven in de winter (ook voor Warme Truiendag) (groep 5-
8)

11

3b. Op de boerderij: Winterverhalen 12
4a. Op locatie: Natuursprong 10
4b. Op locatie: Boomfeestdag 33
Special: Dag van de Duurzaamheid (groep 5-8) 9

661
Leskisten
1a. Eigen lijf /Ander lijf (groep 1-4) 25
1b. Eigen lijf / Ander lijf (groep 5-8) 28
1c. Vogels (groep 1-8) 16
1d. (w)onderwaterwereld (groep 1-8) 23
1e. Weer & Klimaat (groep 1-8) 32
1f. Bomen, bos, hout en papier (groep 1-8) 15
1g. Smaaklessen (groep 1-8) 29
2a. Kabouter Stadswerk (groep 1-2) 1
2c. Zwerfafval - Doe ff gewoon, houd je buurt schoon (groep 5-8) 16
2d. Energiek (duurzame energie en energiebesparing) (groep 7-8) 12
2e. Energieke klas (diverse metingen en binnenklimaat klaslokaal) (groep 7-8) 4
2f. De Zaak X (over kringlopen) (groep 7-8) 12
2g. Sarah´s Wereld (duurzaamheid) (groep 7-8) 0

213
1591

*De aantallen zijn anders dan die we opgenomen hebben bij 'bezoekersaantallen en media' 
en dan  in bovenstaande beschrijving omdat dit deze aantallen  over het schooljaar 2015-
2016 gaan en de andere aantallen over het kalenderjaar.
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Feiten en cijfers over georganiseerde activiteiten/evenementen voor bezoekers en schoolgroepen en media(gebruik)

Natuur- en Milieu educatie voor basisonderwijs Aantal lesgroepen op locatie *  Voortgezet Onderwijs Lesgroepen op locatie
  met eigen natuurprogramma

Eilandsteede  167  
Gagelsteede  99
Griftsteede  135
Koppelsteede  105 22
Steede Hoge Woerd  63
Stadstuin Kanaalweg  8
Stadstuin Klopvaart  51
Stadstuin Plutodreef  7
Stadstuin Zuilen  8
Totaal  643

Totaal aantal kinderen over alle groepen 49.357  
Totaal aantal 'unieke' kinderen 26.277  * Behalve op locatie worden ook lesproducten op scholen gebruikt.

    Zie daarvoor ook bijlage 5

Natuur- en milieueducatie voor basisonderwijs
Uitleen leskisten 285
Distributie materiaalprojecten 715
Totaal distributiemomenten 1000

Programmering voor bezoekers steedes Aantal Aantal
Activiteiten Deelnemers

Eilandsteede 47 565
Gagelsteede 20 500
Griftsteede 83 4800
Koppelsteede 36 4420
Steede Hoge Woerd 60 2500
Totaal 246 12785

Deelnemers themaweken  Totaal 
Op locatie en daarbuiten  3600

 



MEDIA
Bezoekers Website 62.842
Twittervolgers 2.980
Faceboekvrienden 2.049
Persberichten 15
Brochures 25
Interviews 5
(regionale) TV-uitzendingen 4
(regionale Radio  uitzendingen 3



Utrecht Natuurlijk

Telefoon: 030 753 38 00
E-mail: info@utrechtnatuurlijk.nl
www.utrechtnatuurlijk.nl




