
Activiteitenverslag de Naturij 2020 
 

2020 Coronajaar betekende voor De Naturij dat De Naturij een deel van het jaar gesloten is 
geweest en dat in de maanden dat we wel open waren er maar een beperkt aantal 
bezoekers konden komen en dat er geen activiteiten georganiseerd konden worden. Ook 
financieel was 2020 door een corona een lastig jaar. Veel plannen moesten uitgesteld 
worden. Gelukkig konden we dit jaar wel gebruiken om plannen te ontwikkelen en toch een 
aantal acties uit te voeren.  
 

Acties i.v.m. Corona 

• Er is plexiglas besteld, er zijn  belijningen op de vloer gekomen, de terrassen zijn 
ingericht op 1 ½ meter.  

• Er is een reserveringssysteem aangeschaft. Bezoekers moeten eerst via de telefoon 
reserveren.  

• Er zijn verschillende voorschriften waar we aan moeten voldoen. Er is informatie 
hierover op de website gezet. 
 

Nieuw/verbouw  

• De kantoorruimte ,het restaurant en de entree krijgen een nieuw verfje. 

• Er zijn nieuwe plannen ontwikkelt voor de aanpak van de bokkenbistro 

• Samen een MBO opleiding worden er een plan gemaakt voor een nieuw 
konijnenverblijf 

• De kippen zijn  verhuizen naar een nieuw kakelhok  

• Het Reptielenhuis wordt opgeknapt zodat het een goede plek blijft voor de dieren.  
 
Toegankelijkheid Samen spelen! 

• We hebben meegedaan aan de wedstrijd van het ANWB fonds; wie heeft het mooiste 
project per provincie . De Naturij heeft het project Rolstoelschommel ingediend en 
we hebben de prijs van €10.000 gewonnen! 

• We hebben offertes opgevraagd voor een  ponykar waar ook rolstoelers op kunnen 

• Stichting heeft een film maken over de toegankelijkheid van de Naturij 
 
Aanschaf materialen 

• In de keuken is een nieuwe  vetafscheider geplaatst.  

• Voor de Speelhal is professionele schrobmachine aangeschaft 
 

 PR & Communicatie 

• Er zijn folders verspreid naar de verschillende campings  

• Op de facebookpagina worden regelmatig nieuwe berichten en foto’s geplaatst 

• We zijn aan het brainstormen over een nieuwe website:  
 
Educatie van NME naar NDE 

• De naam NME wordt veranderd in NDE. Centrum voor Natuur en Duurzaamheid 
Educatie. 

De activiteiten van het NDE centrum bestaan uit: 

• Lespakketten en leskisten uitleen voor het onderwijs 

•  Materialen uitleen t.b.v. het onderwijs in natuur-, en milieueducatie 



• Projecten rondom duurzaamheid onderwerpen: Afval, Zaaien Oogsten Smullen, 
Energie. 

•  Voorlichting aan leerkrachten d.m.v. workshops en netwerkbijeenkomsten. 

• Bijscholing van Natuurouders, die de leerkrachten werk uit handen nemen bij de 
organisatie en begeleiding van buitenlessen. 

• Gastlessen techniek en duurzaamheid met hulp van deskundige vrijwilligers. 

• Begeleide buitenlessen in de groene omgeving van de school (park, bosje, 
groenstrook en waterkant). 

• Biologiewerkdagen in natuurgebieden en bij boerderijen voor leerlingen van 
basisscholen. 

• Educatieve routes op de Naturij voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. (Boerderijpad, 
Kabouterpad, Kikkerpad, Natuurpad Uil en Waterbeleefroute) 

 


