
 

Buur en Natuur
Draaiboek

Buur en Natuur is een
project van Natuurpunt

Gent vzw en IN-Gent vzw,
met de steun van Stad Gent 
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V o o r w o o r d

Dag beste lezer,

Wat fijn dat je het draaiboek leest over het project
Buur en Natuur. Een samenwerking tussen
Natuurpunt Gent en IN-Gent vzw, het Gents
agentschap voor integratie en inburgering.

Buur en Natuur koppelt wandelen in de natuur aan
Nederlands oefenen. De twee troeven van beide
organisaties. In dit project gaan Gentenaren en
anderstalige Gentenaren samen op stap. Ze leren
nieuwe mensen en culturen kennen, oefenen
informeel Nederlands, leren iets bij over de natuur
en versterken hun (vrijwilligers)netwerk.

In dit draaiboek vind je alle praktische informatie en
handige tips om zelf aan de slag te gaan met het
project. De beste praktijken, uitdagingen en
communicatiemogelijkheden staan allemaal opgelijst
in dit draaiboek. Door onze ervaringen zo concreet
mogelijk samen te vatten, hopen we de opstart
ergens anders in Vlaanderen te vergemakkelijken.
Dat andere afdelingen van Natuurpunt en integratie
en inburgering de handen in elkaar slaan.

Laat dit draaiboek jou inspireren om je eigen
accenten te leggen zodat de natuur overal mensen
kan verbinden.

Veel leesplezier!

Het team van Natuurpunt Gent vzw en IN-Gent vzw
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Achtergrond1.

Buur en Natuur is een initiatief van
Natuurpunt Gent vzw en IN-Gent vzw.
Buur en Natuur verenigt Gentenaren met
een verschillende taalachtergrond om te
wandelen in de natuur. Gentenaren die
het Nederlands als moedertaal hebben en
anderstalige Gentenaren voor wie het
Nederlands een tweede taal is, wandelen
samen in groepjes van vier in een
natuurgebied. 

In elk groepje zijn minimaal twee
anderstaligen. Het groepje wordt
aangevuld met moedertaalsprekers die al
dan niet lid zijn van Natuurpunt Gent vzw.

De wandelingen van Buur en Natuur gaan
door op woensdag en zaterdag van 13.30
tot 16.00. In de zomer gaan er gemiddeld
meer wandelingen door dan in de winter.
Op jaarbasis wil Buur en Natuur 250
unieke deelnemers bereiken. De
deelname aan dit project is gratis. 

Na de opstartfase van het project kunnen
er ook wandelmomenten voor ouders
met kinderen georganiseerd worden. De
kinderen kunnen na het wandelen
aansluiten bij de verschillende activiteiten
die Natuurpunt Gent vzw organiseert
voor kinderen en hun (groot)ouders. 

Wat is Buur en Natuur?
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Doelstellingen 

Natuurpunt Gent vzw en IN-Gent vzw werken samen voor het project Buur en Natuur om
drie doelstellingen te realiseren:

Meer inwoners met een migratieachtergrond ontdekken de Gentse
natuurgebieden op een laagdrempelige maar kwalitatieve manier.

De leden- en vrijwilligersgroep binnen Natuurpunt Gent vzw wordt
diverser.

Buur en Natuur ondersteunt Gentenaren met én zonder
migratieachtergrond om hun sociale netwerk uit te breiden en te
versterken. 

1

2

3

Een sociaal netwerk heeft een positieve invloed op persoonlijk geluk en veerkracht én de
wens om actief deel te nemen aan de samenleving. IN-Gent vzw stelt bij anderstalige
Gentenaren een grote nood vast aan activiteiten om het sociaal netwerk uit te breiden en te
versterken. 

Buur en Natuur als methodiek
Het concept Buur en Natuur is een laagdrempelige methodiek die in essentie gebaseerd is
op volgende elementen:

Dit concept kan vertaald worden naar andere onderwerpen (bv. Buur en Cultuur), andere
contexten en andere groepssamenstellingen met dezelfde ingrediënten die de veilige
uitwisseling garanderen. 

Kort engagement: de deelnemers engageren zich voor 1 wandelmoment.
Meerdere keren mee wandelen kan ook, maar dat beslissen de deelnemers zelf.

Veilige omgeving: de deelnemers weten dat ze aan het vertrekpunt worden
opgewacht en verwelkomd. Dat schept vertrouwen. De afspraakplaats is het
Natuurcentrum Jan Hublé (Bourgoyen-Ossemeersen) met faciliteiten voor
sanitair en ontmoeting. 

 Wandelen: samen wandelen is een laagdrempelige manier voor ontmoeting en
uitwisseling. De methodiek van wandelen bevordert informele babbels. Samen
een omgeving verkennen creëert verbinding. Het wandelboekje reikt
gespreksonderwerpen en Nederlandse woordenschat aan. Wandelen kan in een
natuurgebied maar bij uitbreiding eender waar, bv. in een stad. 

Klein groepje: de wandelgroepjes worden klein gehouden zodat het voor
iedereen veilig voelt om iets te zeggen en om een goede interactie te
garanderen. 

1.
 
 

2.
 
 
 
 

3.
 
 
 
 
 

4.
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Locatie
De wandelingen van Buur en Natuur gaan
door in het Gentse natuurgebied
Bourgoyen-Ossemeersen. Natuurpunt
Gent vzw heeft daar een eigen
Natuur.Café. Het Natuurcentrum Jan Hublé
is goed gekend en vlot bereikbaar. In het
bezoekerscentrum kan men iets drinken
en zijn er sanitaire voorzieningen. In een
latere fase kan er ook in andere Gentse
natuurgebieden gewandeld worden.

Partnerschap en taakverdeling

Buur en Natuur is een samenwerking tussen Natuurpunt Gent vzw en IN-Gent vzw. Het
concept moet niet noodzakelijk worden uitgevoerd in een partnerschap. Het voordeel van
een partnerschap is dat de expertise van verschillende organisaties wordt samengebracht en
ingezet en dat taken kunnen verdeeld worden. 

 opvolgen van het verloop van het project 
gezamenlijke communicatiestrategie bepalen 
begeleidend wandelboekje maken in helder Nederlands
visie op het concept ontwikkelen en bewaken

Gezamenlijke rol van IN-Gent vzw en Natuurpunt Gent vzw

Natuurpuntleden en andere
natuurliefhebbers toeleiden naar het project
via online en offline kanalen
registratie en opvolging inschrijvingen
onthaal bij de opstart van de wandeling, een
korte informele nabespreking met alle
deelnemers na de wandeling (met een
drankje)
ervaring en expertise delen om mensen in
een meer precaire situatie de voordelen van
natuurbeleving te leren kennen
nadenken over eventuele vervolgactiviteiten
verzekering voor de deelnemers regelen
aanspreekpunt zijn tijdens de wandelingen
(in geval van nood)
lidmaatschap in orde brengen voor
deelnemers die 3 keer deelnemen
grafisch ontwerp van drukwerk en ander
promotiemateriaal

Rol van Natuurpunt Gent vzw (taken worden
verdeeld tussen professionelen en vrijwilligers)

anderstalige Gentenaren
toeleiden naar het project via
online en offline kanalen
ervaring met en expertise in het
werken met deze doelgroep
delen met Natuurpunt Gent vzw,
o.a. door het aanbieden van
vorming rond heldere taal

Rol van IN-Gent vzw
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Middelen

drankbonnetje voor elke deelnemer 
ontwerp en druk van een begeleidend wandelboekje
verzekeringspolis Persoonlijke Ongevallen voor alle deelnemers 
druk van papieren promoflyer om te gebruiken in het bezoekerscentrum en bij IN-Gent
vzw
productie van een promo(animatie)filmpje van +/-60 seconden waarin het project
eenvoudig uitgelegd wordt, voor gebruik op sociale media, in het bezoekerscentrum, op
de website, ...

Buur en Natuur werd als dossier ingediend bij ‘Samen aan Zet’, het subsidiekanaal van Stad
Gent voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. Er werd
ongeveer € 4.000 gegeven voor 12 maanden. 

Meer info over deze subsidielijn: Samen aan Zet | Stad Gent
We gebruiken deze middelen voor de volgende uitgaven:

2. Van werving tot wandeling

Werving en promotie

We organiseerden eerst twee try-
outwandelingen. Daarna daarna
verfijnden we het concept. Vervolgens
ontwierpen we promotiemateriaal en
verspreidden we dat via de
promotiekanalen van Natuurpunt Gent
vzw en IN-Gent vzw. 

De officiële aftrap van dit project gaven
we tijdens een gezamenlijk persmoment.
Tijdens het persmoment wandelde
Schepen Astrid De Bruycker mee. Zij is
bevoegd voor Gelijke Kansen, Welzijn,
Participatie, Buurtwerk en Openbaar
Groen. Het startmoment kreeg heel wat
media-aandacht van lokale televisie (AVS),
Radio 2 en VRT online, tot (online) kranten
zoals De Gentenaar (lokale editie van Het
Nieuwsblad) en Het Laatste Nieuws. 

0 4
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https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/samen-aan-zet


affiches en A5-flyers 
in eenvoudig en helder Nederlands 

pagina op de website over het project
vrijwilligersnieuwsbrief
algemene nieuwsbrief voor alle geïnteresseerden 
sociale media (Facebook, Instagram)
affiche en flyers in het bezoekerscentrum en secretariaat van Natuurpunt Gent vzw
ledenmagazine Snep!

lancering van het project
reportage van een vrijwilliger die deelnam
een artikel 'Wandelen met mensen die Nederlands leren' waarin een aantal concrete
tips worden meegegeven voor de Gentse medewandelaars om het gesprek met
nieuwkomers zo optimaal mogelijk te laten verlopen - waarbij gelijkwaardigheid van
alle deelnemers centraal staat.

pagina op de website over het project
Facebookgroep Samenleven in Gent, Facebookgroep Verenig-In-Gent
sociale media van IN-Gent: Facebook, Instagram, LinkedIn. (Soms ook sponsored posts
op facebook)
nieuwsbrief Nederlands oefenen
trajectgesprekken bij IN-Gent vzw en tijdens lessen maatschappelijke oriëntatie via flyers
en posters
affiche en flyers in de klaslokalen maatschappelijke oriëntatie
item op de Digitale participatiemarkt van IN-Gent
bekendmaking via IN-Gent-projecten (Tandem, Samen Gentenaar, OPEN-Bar,...)
ook mond aan mond via buurtwerking, deelnemers, …

communicatie koppelen aan relevante dagen of events
momenten voorzien om communicatiemateriaal te maken (foto’s van deelnemers,
getuigenissen, …)
Facebook-advertenties maken om het aantal inschrijvingen te verhogen
deelnemers kunnen iemand meebrengen die Buur en Natuur nog niet kent
Instagramposts maken om Buur en Natuur in de kijker te zetten

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal en -kanalen

Natuurpunt Gent vzw maakte Buur en Natuur bekend via:

IN-Gent vzw maakte Buur en Natuur bekend via:

Aandachtspunten voor verdere communicatie

In de loop van het project wordt gezamenlijk blijvend aandacht besteed aan werving:
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https://www.natuurpunt.be/nieuws/wandel-mee-met-buur-en-natuur-nieuwkomers-en-natuurliefhebbers-samen-op-pad-20220115
https://www.in-gent.be/buurennatuur
https://www.facebook.com/groups/1915412842097668
https://www.facebook.com/groups/search/groups_home/?q=verenig-in-gent
https://www.nieuws.in-gent.be/category/e-brieven/nl-oefenen/
http://participatiemarkt.in-gent.be/


Inschrijvingen en samenstelling van de wandelgroepjes

Kandidaten schrijven zich in via een inschrijvingsformulier. Ze duiden aan wanneer ze
beschikbaar zijn om te wandelen. Ze zeggen ook of ze aan 1 of meerdere momenten willen
deelnemen. Als de kandidaat afwezig was of annuleert, kan die zich herinschrijven. 

Natuurpunt Gent vzw beheert de inschrijvingen en stelt de wandelgroepjes samen. 

Het document van de wandelgroepjes wordt aangevuld met de ingeschreven deelnemers. Er
is een evenwicht tussen Gentenaren en anderstalige Gentenaren. In het document wordt
genoteerd wie de afspraak bevestigt of annuleert.

Tien én drie dagen voor de wandeling ontvangen de deelnemers een herinnering. Als er
geen respons komt, volgt er een laatste herinnering één dag voor de wandeling. Dit gebeurt
in de eerste plaats via mail, al vragen we via het inschrijvingsformulier ook om een gsm-
nummer door te geven, waardoor telefonisch contact ook mogelijk is. Dit vraagt een
regelmatige opvolging van de inschrijvingen. De wandelaars gaan zelfstandig naar het
vertrekpunt. 

Start van de wandeling
Aan het vertrekpunt (Natuurcentrum Jan
Hublé in de Bourgoyen-Ossemeersen)
krijgen de deelnemers van een vrijwilliger
van Natuurpunt Gent vzw een hartelijk
onthaal, een wandelboekje en een 
drankbonnetje om na de wandeling iets te
drinken in het Natuur.Café. 

Wandelboekje

De wandelaars krijgen op hun wandeling een
leuk en duurzaam ontworpen boekje mee. 
Dit boekje geven ze na de wandeling terug. Ze
kunnen wel een online versie downloaden. 
We ontwierpen het boekje speciaal voor Buur
en Natuur. De wandelaars lezen hierin
praktische info, natuurtips en -weetjes over de
wandelingen. Er zijn ook inspirerende vragen
en ‘opdrachten’ om het gesprek te starten en
warm te houden. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQYIpUWM3PGsFyrMz8IzilpunYLELiZw70XM6rxUUA9YL6EQ/viewform
https://www.in-gent.be/buurennatuur
https://www.in-gent.be/buurennatuur
https://www.in-gent.be/buurennatuur


Einde van de wandeling: evaluatie en samen iets drinken
Na de wandeling wordt er samen iets gedronken in het Natuur.Café van Natuurpunt Gent.
Iedere deelnemer krijgt daarvoor één gratis drankbonnetje. Tijdens dat moment kan er nog
gezellig nagepraat worden. Ook kan iedere deelnemer feedback geven via een papieren
invulformulier of online. De deelnemers delen hun ervaring: “Wat was fijn, wat kan beter, zal
je nog mee wandelen?”. 

Lidmaatschap: welkom in de community van Natuurpunt
Gent vzw

Elke anderstalige Gentenaar die minstens 3 keer deelneemt aan de wandelingen krijgt een
lidmaatschap van Natuurpunt Gent vzw voor 1 jaar ter waarde van € 30. Zo krijgen
nieuwkomers de kans deel uit te maken van een nieuwe groep waar natuurverbinding,
natuurkennis en respect voor de natuur zeer centraal staan. Het lidmaatschap van
Natuurpunt Gent vzw beoogt een netwerkuitbreiding en -versterking op langere termijn.
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https://docs.google.com/forms/d/1oe70jjnrJpuzxdVY1zqsnJcavwPH2msXsV02HfNMJC8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oe70jjnrJpuzxdVY1zqsnJcavwPH2msXsV02HfNMJC8/edit


3. Aandachtspunten 

Begrijpbaar 

De voertaal in de wandelgroepjes is
Nederlands, Frans en Engels: zo
voelt iedereen zich comfortabel om
iets te zeggen, want het eerste doel
is ontmoeting. 
De rijkdom van diversiteit staat
centraal en de moedertaalsprekers
krijgen tips over hoe ze helder
Nederlands kunnen spreken
Het concept is eenvoudig en
laagdrempelig en de uitleg erover is
in helder Nederlands (affiches,
webpagina, sms’en, …) 

Betaalbaar  

Meewandelen is altijd gratis en elke
deelnemer is verzekerd tijdens de
wandeling. 
Een anderstalige Gentenaar die
minstens 3 keer meewandelt, krijgt
een gratis lidmaatschap van
Natuurpunt vzw voor 1 jaar. 
Elke deelnemer krijgt een
drankbonnetje zodat het
wandelgroepje samen iets kan
drinken in het Natuurcentrum Jan
Hublé.

0 8

Bereikbaar 
Tijdens de eerste fase vinden alle
wandelingen plaats in de
Bourgoyen-Ossemeersen, met als
vertrekpunt het Natuurcentrum Jan
Hublé. Dit is vlot bereikbaar met de
bus en met de fiets.
Minstens 1 wandelmoment is tijdens
het weekend. De meeste
deelnemers hebben dan meer tijd. 

Haalbaar 

Vooraf spreken de partners een
goede taak- en rolverdeling af.
Er wordt tijd voorzien voor de
opvolging van de inschrijvingen
(matching, deelnemers herinneren
aan de afspraak, …).
Flexibiliteit is belangrijk: soms komt
een deelnemer niet opdagen (bv.
door de weersomstandigheden). 



4. Meer weten 

Natuurpunt Gent vzw
www.natuurpuntgent.be 

Driepikkelstraat 34, 9030 Mariakerke
09/227.22.94

https://www.natuurpunt.be/buurennatuur

IN-Gent vzw
www.in-gent.be

Kongostraat 42, 9000 Gent
09/265.78.40

 
https://www.in-gent.be/buurennatuur
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