Jaarverslag 2021
Natuur & Milieu Educatie

Gemeente Heemskerk
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Voorwoord
NME had voor 2021 wederom een prachtig programma om uit te voeren, maar door de
nog steeds geldende corona maatregelen waren sommige activiteiten niet uitvoerbaar.
Ondanks het feit dat locaties soms gesloten waren heeft NME gedacht in oplossingen en
hierdoor werden activiteiten op een andere manier ingevuld.
Woensdagmiddagactiviteiten werden momenten waarop kinderen een tasje met
materialen op konden halen om thuis zelf aan de slag te gaan. Dit werkte goed door in de
media aan te geven dat men zich vooraf via onze website diende in te schrijven en op
het gestelde tijdstip de materialen af te komen halen.
NME heeft gedacht in praktische mogelijkheden. Wij hebben aangepaste lespakketten
voor scholen opnieuw gepromoot zodat leerkrachten bepaalde lessen zelf konden
uitvoeren. Op het moment dat de locaties weer open mochten, zijn ook de activiteiten
weer volop van start gegaan, weliswaar buiten maar dit bleek een succes voor jong en
oud.
Wij kijken wederom terug op een bijzonder jaar, zoals iedereen. Wij zijn trots op onze
positieve werkhouding en attitude. In dit jaarverslag nemen wij u mee en laten zien hoe
wij hebben ingespeeld op een onvoorziene ontwikkeling en gedacht hebben in
mogelijkheden.
Veel leesplezier.
Namens het team NME,
Joyce Korver, Jackelien Glorie & Pamela Hiemstra
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Natuur en Milieueducatie
Doelstelling
NME heeft als doel om kennis over natuur, milieu en duurzaamheid door middel van educatie over
te dragen. Educatie beleven door doen, ervaren & genieten. Een actieve manier om natuur- en
milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de
omgeving. In opdracht van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk voeren wij projecten uit en
bieden lessen en excursies aan voor scholen en inwoners van beide gemeenten. Sinds de corona
tijd is de interesse voor natuur en milieu gerelateerde onderwerpen flink toegenomen zoals ook
gebleken is uit media berichtgeving.

Verantwoorde keuzes
Welke voetdruk laat u op de wereld achter? Die van NME houden wij het liefst zo klein mogelijk.
Wij werken daarom altijd met duurzame materialen. Biologisch, gerecycled en zero waste zijn
termen waar wij NME mee associëren. Dit dragen wij uit in alles wat wij doen.

Omdenken naar wat wel kan
Door de wisselende geldende coronamaatregelen hebben wij ons flexibel moeten tonen en gedacht
in mogelijkheden. Weggeefmomenten, kant en klare lesmaterialen voor scholen en activiteiten
veelal buiten laten plaatsvinden (op inschrijving en met tijdsvakken).

Digitale investeringen
De investering van een digitaal boekingssysteem in 2019 bleek een noodzakelijke en gouden greep
tijdens Corona. Deze tool maakt het mogelijk om op een overzichtelijke en verantwoorde manier
toch kleine educatieve middagen te organiseren. Verantwoord omdat we de gegevens van de
bezoekers hadden (email adres) en er een maximum aantal bezoekers toegelaten konden worden
via de tijdsblokken die wij beschikbaar stelden.
Evenementen als deze maken wij aan op sociale media en onze website, inclusief een link naar ons
digitale boekingssysteem. Zeer efficiënt.
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Cijfers en boekingen 2021
Cijfers: aangepast aanbod boekingen
Ondanks de scholensluiting en andere coronabeperkingen wisten scholen ons goed te vinden voor
materialen en leskisten. Aangezien de scholen enige tijd gesloten waren en er geen excursies en/of
gastlessen mochten plaatsvinden werden er in de eerste helft van 2021 minder lessen
aangevraagd. De explosieve groei van 2020 konden we helaas niet evenaren, maar desondanks
mooie resultaten. Ten aanzien van 2019 is er echter een duidelijke stijging te zien voor de
belangstelling voor ons NME aanbod.
Ons (aan Corona aangepaste) lesmateriaal was wederom een goede uitkomst en werd op prijs
gesteld. Er zijn scholen die hier heel efficiënt mee om zijn gegaan. Een groot voorbeeld daarvan is
Heliomare, zij hebben heel veel gedaan om het aangepaste onderwijs in deze moeilijke periode te
verrijken met NME gerelateerde onderwerpen.
Na de zwaarste Coronaperiode zagen wij dat de belangstelling voor NME enorm toenam, dit bleek
uit het aantal aanvragen van lessen (ook al voor 2022), de aanvraag van lesmaterialen maar ook
in de populariteit van excursies en woensdagmiddagactiviteiten. Men wilde naar buiten om de
natuur te beleven. De voordelen voor buitenonderwijs worden door de scholen telkens meer
ontdekt en hopelijk blijft dit ook in de toekomst zo. Wij zien mogelijkheden die we in 2022 verder
willen gaan uitwerken, want NME moet ook tijdens crisistijden op de kaart blijven staan! Een solide
programma dat flexibel en onder verschillende omstandigheden uit te voeren is. Dat is waar wij
voor willen gaan.

Cijfers: NME aanbod boekingen
Ieder jaar bedenken wij een gevarieerd lesprogramma, waarin wij ook actuele onderwerpen
integreren. Duurzaamheid, natuur en milieu staan altijd centraal. Ook dit jaar kijkt NME terug op
een succesvol jaar. We zien wederom mooie cijfers qua boekingen en bezoekers. Hieronder een
vereenvoudigde versie van de cijfers.
Heemskerk 2021
Lesaanbod
Materialen in de klas
Uitleen leskisten

Boekingen
2021
146
124
44

Boekingen
2020
181
132
17

2021 t.o.v.2020
%
-19%
-6%
+159%

2021 t.o.v.
%
+ 33%
+300%
+193%

2019

Uit bovenstaande cijfers is duidelijk te zien dat de interesse voor NME sinds de coronaperiode en
vergeleken met een “normaal” jaar als 2019 een enorme stijging laat zien. Onze inzet op
materialen en leskisten i.p.v. lessen heeft een positief effect gehad.
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Locaties Dierendorp & Educatieruimte ’t Koetshuijs
Maandelijkse themamiddagen
Iedere maand organiseert NME een educatieve middag voor kinderen. Dit doen we in samenspraak
met medewerkers van de locatie waar we werkzaam zijn en soms ook met andere partijen. Deze
middagen zijn een begrip onder ons publiek geworden. De invulling aan deze middagen varieert
iedere maand.

Opkomst themamiddagen
Wij hebben dit jaar veel middagen georganiseerd op inschrijving waardoor er een goede
doorstroming mogelijk was. Het werkte! Klein maar fijn werd ook, op een aantal teleurstellingen
van ‘volgeboekt’ daargelaten, enorm op prijs gesteld. Slechts 2 activiteiten zijn door de geldende
coronamaatregelen geannuleerd.
Opkomst woensdagmiddagactiviteiten
Datum
Onderwerp

Locatie

Opkomst

13 januari
10 februari

Vogels
KB Dierendorp
GEANNULEERD
Vogels weggeefmoment tasjes om KB Dierendorp
40 x
vogelvoer te maken*
10 maart
Boswachters vondsten
KB Dierendorp
GEANNULEERD
7 april
Zaaien weggeefmoment tasjes om KB Dierendorp
40 x
zelf te zaaien*
12 mei
Schapen scheren*
’t Koetshuijs
50 bezoekers
2 juni
Vlinders
’t Koetshuijs
41 bezoekers
7 juli
Doornroosje
’t Koetshuijs
42 bezoekers
4 augustus
Wespen*
’t Koetshuijs
27 bezoekers
1 september
Vleermuizen*
’t Koetshuijs
27 bezoekers
6 oktober
Theatervoorstelling Vogels*
‘t Koetshuijs
30 bezoekers
27 oktober
Spinnen & pompoenen
KB Dierendorp
43 bezoekers
1 december
Winter en dieren
KB Dierendorp
15 bezoekers (slecht weer)
* = op inschrijving en in tijdsvakken met aangepast aantal deelnemers (zonder ouders)
De tentoonstelling “zangvogels” was van 22 april tot 18 juli 2021 te zien in ’t Koetshuijs en is goed
bezocht door bezoekers maar ook door scholen. Onder andere Heliomare heeft hier dankbaar
gebruikt van gemaakt.

Opvallend is dat de afgelopen perioden de woensdagmiddagactiviteiten in de gemeente Heemskerk
nog beter bezocht worden. Mede dankzij onze Facebookpagina en mond op mond reclame is NME
nog bekender en geliefder geworden. Wij verwelkomen veel nieuwe bezoekers.
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Nieuw aanbod
Nieuwe lesprogramma’s 2022
•

Theatervoorstelling “Daan Duurzaam en de linke soep”. Deze, speciaal voor NME
geschreven, voorstelling gaat over de Plasticsoep supper en het wereldwijde probleem van
plastic. Het vervolg op “De zeemeermin en de linke soep”. Geschikt voor groep 1 t/m 3.

Nieuwe leskisten
•
Het bos
Door middel van opdrachten ontdekken kinderen in groepjes de magie en het leven in het bos.
Geschikt voor groep 3 t/m 6

Nieuwe materialen
•
•
•
•

Pompoenzaden
Radijs & wortel
Het smaakspel
Het groente en fruitspel

groep
groep
groep
groep

3
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
3
3

Ook hebben diverse scholen en kinderopvangcentra zich in 2021 ingeschreven voor het, via NME
aangeboden, gratis zadenpakket van de firma RijkZwaan. Ook in 2022 is hier weer veel
belangstelling voor.

Voor het volledige aanbod verwijzen wij u naar het werkprogramma 2022.
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Projecten
Nationale jaarlijkse projecten
Boomfeestdag
Dit is een jaarlijks evenement waarbij kinderen door het hele land helpen met
het planten van nieuwe bomen. NME nodigt ieder jaar een schoolklas uit, die
samen met de wethouder en de afdeling Groen van de gemeente verschillende
bomen, struiken en bloemrijke bollen/zaden plant. Ter bevordering van schone
lucht en het verrijken van de biodiversiteit. Verzet naar: 10 november 2021,
wethouder De Vries heeft aan de Veldleeuwerik bomen geplant met leerlingen
van groep 7 van de Anne Frankschool.
Vogelexcursie
Voor beide gemeenten verzorgen wij altijd in mei een wandeling voor
enthousiaste vogelliefhebbers tijdens de Nationale Vogelweek. Een jaarlijks
terugkerende excursie die erg geliefd is.
Uitkomst: plaatsgevonden op 16 mei 2021.

Nacht van de vleermuis
Doorgaans wordt in het laatste weekend van augustus de jaarlijkse ‘Nacht van
de Vleermuis-excursie georganiseerd. Door heel Europa zijn er dat weekend
verschillende activiteiten rondom het bestaan van de vleermuis gepland. NME
Beverwijk en Heemskerk organiseert ieder jaar een vleermuisexcursie. Deze kon
wel doorgang krijgen, omdat de maatregelen iets versoepelden. Met een
kleinere groep deelnemers werd dit uitgevoerd. Plaatsgevonden op 28 augustus
2021.
Nacht van de Nacht
Tijdens de Nacht van de Nacht worden op honderden plaatsen in Nederland
activiteiten georganiseerd die de schoonheid en belang van de duisternis
benadrukken en het probleem van lichtvervuiling aankaarten. Ieder jaar een
populair evenement met veel aanwezigen. In samenwerking met PWN heeft dit
plaatsgevonden op 30 oktober 2021.

Plaatsing Bijenhotel Buurttuin Rameaustraat
Op 4 juni organiseerde NME de plaatsing van een bijenhotel in de buurttuin
aan de Rameaustraat. Hierbij waren wethouders De Vries en Schoorl
aanwezig samen met leerlingen van basisschool de Kariboe. Het belang van
bijen werd onder de aandacht gebracht. Daarnaast doneerde NME zaden
voor in de buurttuin.

Tiny forest
NME was aanwezig bij het Tiny Forest dat op 4 maart 2021 op het
schoolplein van basisschool De Vlinder ingericht werd. De school ontving
van ons een bijenhotel, een insectenhotel en een vlinderhotel om het
schoolplein aantrekkelijk te maken voor insecten.
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Excursies voor volwassenen
Onder volwassenen blijkt ook behoefte te zijn aan natuur- en milieu gerelateerde educatie. Wij
bieden enkele keren per jaar o.a. lezingen en excursies aan voor volwassenen. Dit organiseren wij
voor beide gemeenten onder één paraplu. Dit jaar zagen wij de vraag naar activiteiten op gebied
van Natuurbeleving sterk toenemen; alle georganiseerde activiteiten waren veelal voor volgeboekt.
Door de geldende coronamaatregelen waren wij genoodzaakt de excursies in kleinere groepen aan
te bieden.

Opkomst excursies/ workshops volwassenen
Opkomst excursies/ workshops volwassenen
Datum
Onderwerp
Locatie
13 april
Duinwandeling Natuur & WO II
P Oudendijk
16 mei
Excursie Nationale Vogelweek
P Oudendijk
13 juli
Workshop insectenhotel maken
’t Koetshuijs
28 augustus
Wandeling Nacht van de Vleermuis* ‘t Koetshuijs
19 oktober
Tuinvogellezing
Smaeckkamer
30 oktober
Nacht van de Nacht
P Oudendijk
30 oktober
Nacht van de Nacht
Strand Wijk aan zee
9 november
Workshop Creatief met hout
’t Koetshuijs
*= op inschrijving en in tijdsvakken met aangepast aantal deelnemers

Opkomst
GEANNULEERD
12 personen
9 personen
15 personen
9 personen
160 personen
60 personen
12 personen
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Overige relevante taken
Regionale samenwerking
In 2021 heeft NME Beverwijk & Heemskerk 2 vergaderingen georganiseerd voor de NMEorganisaties in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. In 2021 zijn er 2 NME nieuwsbrieven
uitgebracht en verstuurd naar alle scholen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Hierbij is
aandacht gevraagd voor het digitaliseren van deze nieuwsbrief. Een groot aantal scholen heeft hier
inmiddels al gehoor aan gegeven. De website www.nmewijzer.nl, met daarop het gezamenlijk
lesaanbod, wordt actueel gehouden evenals de website http://www.nmebeverwijkheemskerk.nl.

Poster en folder uitgebracht
Zoals ieder jaar bracht NME een poster uit met daarop het vernieuwde NME aanbod. Scholen
hebben de poster toegestuurd gekregen zodat zij deze op een prominente plaats in de
docentenkamer op kunnen hangen. Voor de woensdag-middagactiviteiten op Kinderboerderij De
Baak, kinderboerderij Dierendorp en ’t Koetshuijs te Heemskerk werd een gezamenlijke folder
gemaakt en op diverse locaties verspreid.

Communicatie
Om onze NME activiteiten aan te kondigen worden er persberichten gepubliceerd en interviews
gegeven voor RTV IJmond en Radio Beverwijk.
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Tot slot
Wij kijken uit naar een mooi een gezond 2022. Om het af te sluiten een leuke reactie die wij
ontvingen na één van onze lessen:

Beste Pamela,
Afgelopen woensdag is Martin bij mij op bezoek geweest voor de uilenles. Mijn klas was zo
enthousiast en had zoveel vragen voor Martin dat hij niet toe is gekomen aan de les die gepland
stond. Is het mogelijk dat Martin nog een keer bij ons op bezoek komt?
Met vriendelijke groet,
Ilonka Glorie
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