
 
 

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt een 

Stagiair Natuur in de stad 

(32-36 uur per week) 

  

Utrecht Natuurlijk brengt jong en oud in contact met natuur. Onze vijf stadsboerderijen en zes 
stadstuinen zijn natuureducatie centra waar Utrechters van alle leeftijden kunnen leren, recreëren, 

spelen, werken, initiatieven ontplooien en elkaar ontmoeten. Wij organiseren activiteiten, 
cursussen en evenementen. We bieden de leerlingen van het basisonderwijs een uitgebreid 

natuureducatie programma. We laten zien hoe mooi en waardevol de natuur is, hoe we leven met 
dieren, hoe het verbouwen van gewassen en tuinieren ons leven verrijkt en hoe we daarmee ook 

kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Een groot aantal (maatschappelijke) organisaties 
levert een incidentele of structurele bijdrage aan het programma op onze locaties. Zo dragen we 
samen met de Utrechters bij aan een groene, leefbare en duurzame stad. 

We, dat zijn ca 85 medewerkers en ca 150 vrijwilligers, werken in locatieteams vanuit de vijf 
stadsboerderijen en ondersteunen de uitvoering van ons programma met een bedrijfsbureau en 

facilitaire ondersteuning. Op onze stadsboerderijen wordt iedere dag van het jaar gewerkt en deze 
zijn 6 dagen per week geopend voor publiek. 

Als stagiair Natuur in de stad werk je vanaf februari 2022 aan de ecologie, communicatie en 

projectmanagement rondom vleermuizen, gierzwaluwen en ringslangen in de gemeente Utrecht. 
Je komt te werken vanuit het hoofdkantoor van Utrecht Natuurlijk in Leidsche Rijn.  

Vind jij het leuk om de stadsbewoners van Utrecht kennis te laten maken met de wilde stad zoals 

vleermuizen, vogels en ringslangen? Weet jij hoe je mensen kunt enthousiasmeren? En wil je echt 
iets bijdragen aan de bescherming van deze soorten en bewustwording rondom deze soorten? Dan 

is deze stage echt iets voor jou. Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt voor het project Natuur in de 

stad een stagiair HBO Bos- en Natuurbeheer (specialisatie Toegepaste ecologie of Mens en 
Natuur), HBO Diermanagement (specialisatie Wildlife management, Natuureducatie of Dier en 

samenleving), HBO Toegepaste biologie (specialisatie Toegepaste ecologie), universitaire Biologie 
of een vergelijkbare studie. 

Meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten kun je vinden op onze website 

www.utrechtnatuurlijk.nl. Meer over Groene stad vind je onder Thema’s. Je vindt er ook ons 
beleidsplan 2020 – 2023 en ons werkplan 2021. 

 

Project Natuur in de stad 

Onder het project Natuur in de stad vallen drie verschillende onderzoeken en 
activiteitenprogramma’s in de gemeente Utrecht:  

• het ringslangen-project waarin vrijwilligers zorgen voor broeihopen voor ringslangen, 
zodat ringslangen goeie plekken hebben om hun eieren af te zetten. Jaarlijks wordt geteld 

hoeveel eieren er in de broeihopen liggen (op dit moment zijn hier zo’n 20 mensen bij 
betrokken); 

http://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/werkplan/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/werkplan/


 

• het vleermuizen-project BAT030 waar vrijwilligers zoeken naar kraamgroepen van gewone 
dwergvleermuis, vleermuis-routes fietsen en vleermuiskasten controleren (ongeveer 35 

actieve vrijwilligers); 

• het gierzwaluw-project waarin vrijwilligers nesten van gierzwaluwen in Utrecht in kaart 
brengen om de nesten te kunnen beschermen (ongeveer 35 actieve vrijwilligers).  

 

Jouw stage 

Je hebt binnen deze stage veel ruimte om de stage-opdracht naar eigen inzicht in te vullen. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan de volgende onderdelen, maar hier kunnen we in overleg een andere 
invulling aan geven, afhankelijk van jouw kennis, ervaring en ideeën: 

• je ontwikkelt een kennismakingscursus ‘natuur in de stad’ voor Utrechters. Deze cursus 
laat Utrechters kennis maken met de drie project soorten: gierzwaluwen, vleermuizen en 

ringslangen; 

• je enthousiasmeert deelnemers om mee te doen aan deze kennismakingscursus; 

• je werft nieuwe vrijwilligers voor de drie deelprojecten met behulp van activiteiten 

(excursies, lezingen, workshops) en de bijbehorende media-aandacht; 

• je ontwikkelt een PR-campagne voor vleermuizen, ringslangen en gierzwaluwen in de stad; 

• je ontwikkelt een plan hoe we buurtbewoners kunnen betrekken bij de deelprojecten; 

• of … vul maar in!  
 

Wat bieden we 

• Een stage-opdracht voor 4 of 5 dagen in de week gedurende minimaal 5 maanden; 

• Een stagevergoeding van € 250,- per maand (bij een aanstelling voor minimaal 32 uur 
gedurende minimaal 5 maanden); 

• Een meewerk-, leer- of onderzoeksstage voor 3e- of 4e-jaars HBO Bos- en Natuurbeheer 
(specialisatie Toegepaste ecologie of Mens en Natuur), HBO Toegepaste biologie 

(specialisatie Toegepaste ecologie) of 2e/3e-jaars universitaire Biologie; 

• Een stage in de periode: februari/maart 2022 tot juli/augustus 2022; 

• Veel ruimte om de stage in overleg naar eigen inzicht in te vullen; 

• Enthousiaste en deskundige begeleiding door een van de vaste medewerkers van Utrecht 
Natuurlijk; 

• Veel mogelijkheden om mee te lopen in de praktijk: je kunt meedoen met onderzoek naar 

ringslangen, vleermuizen en gierzwaluwen; 

• De mogelijkheid om een netwerk op te bouwen bij ecologen, vrijwilligers en andere 

betrokkenen in de stad Utrecht; 

• Een vaste werkplek op één van de locaties van Utrecht Natuurlijk (een van de 
stadsboerderijen in de gemeente Utrecht). 

 

Wat vragen we 

• Je bent ingeschreven bij een relevante hbo- of wo-opleiding; 

• Je bent enthousiast, resultaatgericht en communicatief; 

• Je kunt goed zelfstandig werken maar durft ook op tijd feedback te vragen; 

• Je hebt basiskennis over de ecologie van ringslangen, vleermuizen en gierzwaluwen en je 

vindt het leuk om meer hierover te leren; 



 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 

Solliciteren of meer weten? 

Spreekt de stage je aan? Eerst meer weten? Dat mag altijd natuurlijk! Neem contact op met Astrid 

van den Broek, projectcoördinator van Natuur in de stad. E-mail: 
astrid.van.den.broek@utrechtnatuurlijk.nl of tel. 06-39006852. Je kunt ook rechtstreeks 
solliciteren op vacatures@utrechtnatuurlijk.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.  
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mailto:vacatures@utrechtnatuurlijk.nl

	Project Natuur in de stad
	Jouw stage
	Wat bieden we
	Wat vragen we
	Solliciteren of meer weten?

