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Verslag workshop AV Natuurpunt 

Datum 2 december 2017   

 

Thema  Natuurstudie vrijwilligers: Anders 

bekeken 

De Meetnetten als voorbeeld 

  

  

 

INVENTARIS GOEDE VOORBEELDEN  

 

 

Voorbeeld Naam 
verteller 

Afdeling/werkgroep Korte omschrijving 

Libellenwerkgroep 
waasland en 
WAKONA 

Brigitte Waasland Laagdrempelig, mensen contacteren 
uit wn.be, met mensen in het veld 
gegaan, gevraagd of ze mee wilden 
tellen. 

Vissen en vaste 
beheerdag op 
maandag. 

Dimitri Vissenwerkgroep 
Merkske 

Daar passeren toevallig mensen waar 
we zitten te vissen: “wat doen jullie 
hier?” Door de uitleg, meteen de 
vraag gesteld om mee te doen. Een 
gezellige bende die achteraf iets drinkt 
in het bezoekerscentrum. Die 
gezelligheid straalt er vanaf en dat 
trekt nieuwe mensen aan. 

Facebook  NP Mortsel Door activiteiten op Facebook te 
plaatsen, reageren mensen 
gemakkelijk en sluiten wel eens aan 

Competitie Dimitri + 
Brigitte 

 Jonge mensen lijken wel vatbaar en 
activeerbaar te zijn via competitie 

    

 

 
 
 
 
 
 

GROTE LIJNEN & CONCLUSIES 

 Hier vind je de thema’s en grote lijnen van de uitwisseling die over die thema’s gaan. 

 

Brigitte Van Passel 
 
Toen ik begon met natuurstudie en vroeg om met mensen het veld in te gaan of samen activiteiten op te zetten 
kreeg ik vaak het antwoord “natuurstudie is een individueel gebeuren”. Ik vond dit niet juist. Ik ben dan met 
waarnemingen.be gaan kijken wie er allemaal met natuurstudie bezig is in onze regio. 
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Nu wil iedereen wil wijn passie delen. En krijg ik veel positieve reacties. 
 
Wat Hannes aangaf dat je mensen moet durven vragen een engagement op te nemen is herkenbaar. Soms 
wachten mensen op een vraag om iets te doen. E.g. jong persoon in ons werkingsgebied die intussen een 
artikeltje geschreven heeft in ons bladje en mee telt maar dat zelf nooit voorgesteld zou hebben. Elke maand 
gaan we wandelen in natuurgebieden, en we gaven mensen die meegingen een kwartiertje te vertrekken 
hierover op LAV, was verrijking voor hen en voor afdeling. ‘we wisten niet dat dit allemaal in onze gebieden 
gebeurde’” 
 
Probeer meer communicatie te geven , gericht op specifieke doelgroepen, bvb bodemhelden: half uurtje de 
tuin in om naar bodemdiertjes te gaan kijken. Laatste dat ik gedaan heb, competitie rond waarnemingen.be 
binnenbrengen. 
 
Groep reageert: ook Dimitri (Vissenwerkgroep in Merkske) geeft aan dat het competitieve aspect van 
waarnemingen.be vele mensen aanspreekt. 
 
WAKONA 
Wakona, actief in Waasland: Oost-vl was de enige provincie waar geen koepel bestond. We hebben dan 
besloten om WAKONA op te richten en samen met de provincie beslist dat we elke 2 jaar een Oost-KONA doen 
en om het andere jaar een WAKONA-contactdag. 
 
Libellenwerkgroep waasland 
Ook hier begonnen met libellenjaarverslagen te maken; veel terugkerende namen aangesproken en zo 
libellenwerkgroep opgericht. 
Het samen dingen kunnen doen dat motiveert, het moet plezierig zijn. 
 

 Het mag laagdrempelig zijn 
 Het mag plezierig zijn 
 Durf mensen aan te spreken 

 

 

Thema 

Vissenwerkgroep Dimitri 

Vooral nieuwe mensen die ons bezig zien en zien dat we een toffe groep zijn. Door er af en toe 

ruchtbaarheid aan te geven komen veel mensen wel terecht. E.g. vangsten van de dag op het bord 

schrijven in het bezoekerscentrum. Veel interesse bij mensen, vissen bvb zie je niet zo makkelijk, als 

je dat dan zichtbaar maakt kan je van de verwondering gebruik maken. Als mensen passeren op een 

traject van  100 m  800 vissen gevangen, daar schrikken ze van en interesse is gewekt. 

Op vlak van natuurbeheer. Een maandagochtendwerkgroep; is begonnen met ‘we moeten toch iets 

doen tegen de opneing’, bvb wandelpad aanleggen. Dit blijft doorlopen ook na de opening en groeit 

aan. 

Heel belangrijk: het moet tof zijn en mensen moeten zich welkom voelen. 

Kom soep bij beheerdagen, bij vissenwerkgroep is er een tripel / aantal vissers. Een leuk gegeven er 

achteraf aan koppelen. Mensen zien je zitten en zien dat het een gezellige boel is. 

Bij ons is NP ontstaan uit groep Wielewalers en Natuurreservaters, ontstaan uit de JNM-afdeling. 

Is van heel groot belang om jonge mensen te betrekken. 

 
 Een gezellige, open groep 
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 Zichtbaarheid geven aan wat je doet 
 Nuttige aan aangename koppelen en achteraf (op een zichtbare plaats) gezellig maken. 

 

 

 

Thema 

Een cursus organiseren, bvb. cursus uilen + tegelijk geïnventariseerd: grote aaibaarheidsfactor. 

 

Veel nieuwe mensen mee aangetrokken. 

 

Komt ook reactie van Bart Hoelbeek dat dit niet altijd goed werkt. Soms geef je een cursus en komen 

hier geen vrijwilligers uit voort. Toch is iedereen het erover eens dat dit niet verloren is. Hen eens 

vaker uitnodigen op laagdrempelige excursies is de boodschap. 

 

 

Thema 

Mensen die een cursus natuurgids gevolgd hebben en die dan toch vaak aanpikken in een of andere 

groep. Die zou je misschien iets meer kunnen richten naar de noden. 

Als je een cursus aanvraagt heel duidelijk afspreken: wat gaan we op het einde vd cursus doen, vragen, 

welk concreet aanbod kunnen doen. Als je meteen kan aankondigen dat mensen welkom zijn op een 

leuke, laagdrempelige activiteit achteraf een grotere kans om ze binnen te halen. 

 

Thema 

Bart Hoelbeek: Lanaken: cursus georganiseerd rond dagvlinders en Libellen voor de meetnetten, waar 

niemand is blijven hangen. Ondanks de twee excursies. 

 Tips van de groep: koppelen aan bbq 

 

Thema 

Natuurpunt Mortsel: 

Via facebook mensen komen binnendruppelen; we hadden gezien op FB dat jullie iets doen en we 

komen meedoen. 

Nu van plan: ook een halve dag beheerwerken in de week, combineren met natuurstudie. 

 

Thema 

Dimitri: 

Bij jonge mensen merk je een soort van competitiedrang: is voor hen een gigantische drijfveer, bvb 

wie heeft de 350e vogel gezien etc? is leuk om te zien hoe ze daardoor zo gemotiveerd zijn. 

 Tip: 10 jaar waarnemingen ; wedstrijd, hier kan je op inpikken 
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Vraag ; is er een poule van experts rond bepaalde domeinen die kunnen komen inventariseren in je 

gebied? Ja, schrijf de werkgroepen aan. 

Ook een leuke; een 1000-soortendag doen! In Merkske werd dat eigenlijk een 3500-soorten-weekend. 

Dan haal je de experts allemaal even naar je gebeid. Trekt ook mensen aan. 

Thema 

Zwevegem: we werken helemaal anders; we nodigen mensen uit op LAV, zonder enige taak, op vrije 

basis en kiezen waar je het meest voor voelt. Kom langs, kijk rond en bepaal waar je zin in hebt. We 

hebben nog maar 1 iemand die afgehaakt is nadat hij op de vergadering geweest is. Nu werken we 

ernaartoe om per twee te werken, dat is altijd leuker. 

De groep geeft aan dat het een goed idee kan zijn ook een alternatief te bieden voor mensen 

waarvoor het komen naar die vergadering een te grote drempel is. 

Reactie voorzitter NP Mortsel: Dat is een beetje aanvoelen ook. We gaan op cafe, we drinken er een 

en bekspreken wat ideeën zijn. En dan nodig je die mens uit naar de vergadering. Verschillende 

profielen van mensen. 

 

 

WAT HEBBEN WE GELEERD VANDAAG? 

Gouden tips 

 Kantine en toog zijn meerwaarde 

 

 Het moet vooral leuk zijn en mensen het gevoel geven dat mensen zich nuttig te maken 

 
 Samen ontdek je meer, geef ruimte om mensen hun verhaal te laten vertellen en vanuit passie 

te spreken. Het sociale bespreken. 

 
 Een duidelijk aanspreekpunt maakt het mogelijk voor een eventueel geïnteresseerde om 

aansluiting te zoeken. 

 
 Koppel het aangename aan het nuttige en vice versa 

 
 Een goede sfeer creëren, drankje gezelligheid 

 
 Cursus organiseren met bijzondere aandacht voor integratie in werkgroep met activiteiten 

 
 Laat mensen zelf kiezen! 

 
 Verscheidenheid in activiteiten en beheerwerken 

 
 Iedereen met interesse , groot of klein , ergens plaatsen zodat men kan doorgroeien 

 
 Educatief natuurbeheer met kinderen begeleid door ouders zodoende dat deze meer inzicht 

krijgen over natuur en ook op vrijwilligerswerk. 

 
 Paddenoverzetactie als laagdrempelige activiteit voor gezinnen met kinderen 
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