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Voorwoord  

 
Het jaar 2021 begon net als voor vele andere voorzieningen ook voor 
De Naturij opnieuw met de Corona pandemie. Was 2020 al moeilijk met 
een gedeeltelijke sluiting, sinds december 2020 is De Naturij helemaal gesloten.     
Ondanks allerlei maatregelen en ondersteuning vanuit de overheid zijn het voor De Naturij moeilijke 
tijden. Nog nooit, in het bijna 50 jarig bestaan, heeft De Naturij het zo moeilijk gehad. We teren heel 
snel in op onze reserves en veel plannen kunnen voorlopig niet worden gerealiseerd. 
Zo zijn de plannen voor een nieuw dienstencentrum en restaurant uitgesteld, maar we blijven ons 
best doen om nieuwbouw in de komende vijf jaar te realiseren. Met gedane investeringen in 
duurzame bouw en installaties streven wij er naar zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn voor wat 
betreft onze energie behoefte. 
 
De laatste jaren hebben we geïnvesteerd in speeltoestellen die ook gebruikt kunnen worden door 
kinderen met een handicap. Zo is er een rolstoeldraaimolen gekomen en een “struinrolstoel”, zodat 
kinderen met deze rolstoel het hele park kunnen verkennen en. Ook de komende vijf jaar gaan we 
hier aandacht aan besteden omdat samen spelen en beleven moet. 
Voor de kinderen die wat ouder zijn willen we ook de gelegenheid creëren om te kunnen spelen in 
De Natu(u)r(ij).  Wij zullen voorzieningen bouwen die dat avontuurlijk spelen mogelijk maken. 
Facebook en andere sociale media zijn ook voor De Naturij niet meer weg te denken. We zijn blij met 
de reacties die we daar op krijgen 
 
Onveranderd blijft de missie van 'De Naturij': 
In het eerste hoofdstuk van dit beleidsplan beschrijven we ons doel en missie nogmaals. Het is goed 
om je te blijven realiseren waar we het allemaal voor doen. Kinderen samen laten spelen en van De 
Natu(u)r(ij) laten genieten. Een plek blijven waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een fijne 
baan of een zinvolle dagbesteding kunnen vinden. Het Natuur- en Milieu Educatie centrum (NME) 
verzorgt voor meer dan 3000 leerlingen van het primaire onderwijs in Zuidoost Fryslân jaarlijks 
natuuronderwijs. 
Hierbij nodig ik u uit om onze thema’s voor de komende 5 jaar te lezen en liever nog: actief deel te 
nemen om ze te realiseren! 
 
Namens het bestuur van De Naturij, 
 
Teo van der Zee 
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 1 Inleiding  
 
1.1. Historie en ontwikkeling van de Kinderboerderij 'De Naturij' 
Stichting Kinderboerderij 'De Naturij' is bijna 50 jaar geleden, in 1973 opgericht. Daarvoor was door 
vrijwilligers al enige jaren gewerkt aan de eerste voorzieningen in de vorm van een  boerderij met een 
aantal dieren en wat speeltoestellen. Door de jaren heen is De Naturij met behulp van sponsoren, 
donaties, inzamelingsacties, legaten en subsidies van de overheid, waaronder die van de Gemeente 
Smallingerland, uitgegroeid tot een populaire kinderboerderij, annex grote speeltuin en overdekte 
speelhal en vele andere leuke en leerzame voorzieningen, waaronder een verkeerstuin en een Natuur- 
en Milieu educatief Centrum voor jong en oud.  
 
1.2. Doel en missie van De Naturij 
Het belangrijkste doel dat vanaf de oprichting van de kinderboerderij altijd bijzondere aandacht heeft 
gekregen, is het realiseren van een voorziening die voor zowel valide als mindervalide kinderen 
aantrekkelijk is om elkaar te ontmoeten en waar mogelijk met elkaar te spelen. Op die manier werd 
bevorderd dat ook mindervalide kinderen gebruik kunnen maken van de kinderboerderij en de 
speelvoorzieningen. Dit is nog steeds een heel belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsvoering van De 
Naturij. Onveranderd blijft de missie om alle kinderen ongeacht lengte, sproeten, haarkleur, 
beperkingen, leeftijd, rijk of arm  of wat dan ook, samen te laten spelen.   

De Naturij biedt ook mindervalide jongeren, volwassenen en ouderen kansen voor een zinvolle 
dagbesteding in aangepaste vormen van werken en recreëren op haar complex. Zo zijn er mensen met 
een verstandelijke beperking van Talant werkzaam in de Speelhal, het restaurant, bij de receptie en in 
de groengroep. De Naturij is zo ingericht dat het 
terrein rolstoeltoegankelijk is en dat er ook 
speeltoestellen zijn voor kinderen met een fysieke 
beperking.  

 
Een tweede doelstelling is om de bezoeker 

een prima product te leveren voor een redelijke 
prijs, zodat ook voor mensen met een kleine 
portemonnee een bezoek aan De Naturij goed te 
betalen blijft. En dat niet alleen voor één of twee 
bezoekjes aan de kinderboerderij, maar voor het 
hele jaar.  
 
  
 

 
Behalve voor heerlijk vrij buiten (en binnen) spelen is de 
Naturij voor kinderen ook bedoeld om dieren en natuur 
van dichtbij mee te maken en te leren kennen en 
waarderen. Samen met hun ouders, vriendjes en 
vriendinnetjes, opa’s en oma’s ontdekken kinderen op 
een speelse manier alles wat leeft, groeit en bloeit! 
Via het NME centrum van de Naturij kunnen 
basisschoolleerlingen door concrete kennismaking met 
begrippen als kringlopen en biodiversiteit ook gaan 
beseffen dat alles met alles samenhangt en dat wij 
mensen, de natuur nodig hebben. Dit besef vormt de 

basis voor respect voor flora en fauna en voor een duurzaam leven.  
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Het besef dat we duurzaam moeten leven om onze kinderen en kleinkinderen ook een leefbare 
wereld te kunnen doorgeven, is voor het bestuur aanleiding geweest te besluiten voortaan iedere 
verandering in de bedrijfsvoering te toetsen aan de vraag of die duurzaam is. De leidraad voor die 
toetsing is dat we daar waar mogelijk, geen milieubelastende grondstoffen/materialen in onze 
bedrijfsvoering toepassen en voor wat betreft het energieverbruik, de komende jaren zoveel 
mogelijk zelf groene energie gaan genereren. De energievoorziening in de overdekte Speelhal  en 
zeker ook de voorgenomen (ver-)nieuwbouw van het dienstencentrum en het restaurant, zal daarop 
ingericht worden. 
 

Doelstelling en missie Stichting 'De Naturij' 
1. Samen brengen van valide en minder valide mensen en vooral kinderen 
2. Toegankelijk voor mensen met een 'krappe' beurs 
3. Natuur – en duurzaamheidseducatie 
4. Bevorderen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. 
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2. Ontwikkelingen voor de komende periode 
 
2.1 Van kinderboerderij naar De Naturij 
De Naturij is een begrip in Drachten en omgeving. De Naturij is echter flink gegroeid de laatste jaren. 
De naam ‘kinderboerderij’ is te klein geworden voor wat De Naturij nu is. Vanaf 2021 voeren we  de 
naam De Naturij spelen natuur en educatie. 
Het komende jaar willen we dit concept meer gaan uitwerken, te denken valt aan meer ruimte 
bieden voor  het organiseren van activiteiten voor kinderen en pakes en beppes 
 
2.2. Restaurant 

• Meer aanbod van gezonde voeding. We gaan kritisch kijken naar het aanbod van het eten 
van het restaurant en waar nodig gaan we dingen schrappen en zoeken we naar een 
gezonder alternatief. We willen laten zien dat gezonde snacks  ook heel lekker kunnen zijn. 

• Duurzamere verpakkingen en gebruiksvoorwerpen 
 
2.3. Boerderij 

• Aanpakken huisvesting dieren  

• Voldoende aandacht voor dieren: de boerderij anders inrichten, onderhoud blijven plegen 
aan de onderkomens van de dieren 

 
 

 
 

2.4 PR & Communicatie 
Websites en sociale media nemen een steeds prominentere rol in onze maatschappij. Het is van 
belang dat De Naturij inspeelt op de informatiebehoefte en de online beleving van de bezoekers.  
Onze PR medewerkster zorgt wekelijks via Facebook voor berichten  over alle activiteiten en 
nieuwtjes op de Naturij. Onze administratief medewerkster zorgt voor het bijhouden van mailing en 
mailadressen voor snel contact met onze bezoekers, reserveringen voor schoolreisjes, enz. 
 
2.4.1 Aanpassing naam en logo 
Vanaf 2021 voeren we vanaf de naam De Naturij spelen natuur en educatie.  In het nieuwe logo 
komt spelen, dieren en natuur te staan. Dit wordt ook doorgevoerd in de communicatie(middelen), 
online en offline.   
 
2.4.2. Nieuwe website 
Een goede website, met duidelijke informatie en goed beeldmateriaal, heeft een grote invloed op de 
beleving  van de (potentiële) bezoekers. Onze oude website was niet meer van deze tijd en had zijn 
beperkingen. De nieuwe website laat beter zien wat mensen kunnen doen op de Naturij en de 
informatie die bezoekers nodig hebben voor een dagje uit is beter vindbaar. Doel is om hiermee 
meer dagjesmensen te trekken. Ook de mogelijkheden voor feestjes en schoolreisjes komen 
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prominenter naar voren. Op de nieuwe website willen we ook duidelijk maken wat de Naturij te 
bieden heeft voor gezinnen met een kind met een beperking 
De website geschikt voor mobiele apparaten en de vindkans in Google en andere zoekmachines is 
vergroot.  
 
2.5. Slimme samenwerking   
Waar mogelijk werkt de Naturij samen met andere stichtingen en verenigingen. Te denken valt aan 
de Friese Hoendervereniging, de botenclub, Talant en Wil. En met BSO Vandaag. En natuurlijk met de 
plaatselijke overheden: de gemeentes Smallingerland, Opsterland, Heereveen en de Stellingwerven 
 
2.6 Duurzaamheid  
Tijdens de periode 2015 / 2020 hebben wij duurzaamheid toegevoegd aan onze doelstellingen We 
hebben de afgelopen 5 jaar meer aandacht besteed aan een duurzamere Naturij. Wat we allemaal al 
gedaan hebben betreffende duurzaamheid kunt u lezen in de bijlage “Wat doen we al aan 
duurzaamheid op de Naturij?” 
Ook hebben we ons best gedaan om dit zichtbaarder te laten zijn voor onze bezoekers. Voor de 
komende 5 jaar willen we hiermee doorgaan 
 

2.7 Toegankelijkheid 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan 
samenspelen. We hebben de afgelopen 
jaren al veel speeltoestellen aangeschaft 
waar ook kinderen met een beperking mee 
kunnen spelen zoals de rolstoeldraaimolen, 
het rolstoeltoegankelijke speelhuis. We 
willen de komende tijd op de ingeslagen 
weg doorgaan. We gaan een ponykar 
aanschaffen waar ook rolstoelers op 
kunnen, verder komt er nog een 

rolstoelschommel en zo zijn er nog veel meer plannen voor aanschaf van speeltoestellen waar alle 
kinderen  mee kunnen spelen 
 
2.8 Educatie van NME naar NDE 
Aan De Naturij is een NME-centrum verbonden. Het NME centrum verzorgt Natuur- en 
Duurzaamheidseducatie voor het basisonderwijs in Smallingerland, Heerenveen en Opsterland. Het 
gebruikt daarvoor regelmatig het natuurterrein van de Naturij en draagt zorg voor de educatieve 
routes op de Naturij. Het NME centrum werkt samen met BSO Vandaag op De Naturij, zij 
onderhouden de voorbeeld moestuintjes met hulp van vrijwilligers. In de toekomst zou er voor 
scholen of BSO meer educatie met dieren kunnen komen.  
NME de Naturij zoekt daarnaast ook samenwerking met andere partijen, zodat scholen voor al hun 
natuur-, duurzaamheid- en educatievragen terecht kunnen op onze website: Pagina 
http://www.nmenaturij.nl/activiteiten/educatie-anderen/ 
Aangezien duurzaamheid de leidraad is in de missie van de Naturij en het NME centrum wordt de 
naam NME 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. 

http://www.nmenaturij.nl/activiteiten/educatie-anderen/
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• 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) 

 
2.9 Personeelsbeleid 
       Naast mensen van Caparis, Wil en Aliade heeft de Naturij inmiddels 14 personen in vaste dienst .      
       De komende jaren gaan we aandacht schenken aan: 
 

• Scholing  (omgaan met  de doelgroep-gastvrijheid) 

• Functieomschrijving voor alle mensen in vaste dienst van de Naturij  

• Goede communicatie. We starten met een nieuwsbrief  voor het personeel 

• Er gaat meer gewerkt worden met protocollen 

• Het bestaande archief wordt gedigitaliseerd 

• De werkorganisatie wordt verder door ontwikkeld 
 
2.10  50-jarig bestaan Naturij; 
In 2023 bestaat de Naturij 50 jaar en daar gaan we uitgebreid aandacht aan besteden. De komende 2 
jaar zullen we gaan gebruiken voor de voorbereiding. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

3. De (investerings-)prioriteiten voor de jaren 2021-2026  

 
Opknappen restaurant interne verbouwing (raming  € 500.000) 
 
Meer uitdagender natuurlijker speeltoestellen & Meer natuur op het park (raming €25.000)  

• Kale plekken invullen/meer (bloeiend) groen en fruitbomen ( budget €2000,00 per jaar) 

• Aanleggen en onderhouden van een stinzentuin 

• Voor het natuurgebied. We gaan fruitbomen planten. Een idee is om bezoekers een boom te 
laten adopteren   

• Natuurlijker speeltoestellen; Het achterste deel/natuurgebied wordt meer ingericht voor de 
oudere kinderen (8 tot 12 jaar)   

• Hier en daar een boomstam neerleggen, meer natuur 

• Een speeltoestel met water is een grote wens 

• Steiger bij de vijver  

• Nieuw speeltoestel op de plek van het speelschip (toegankelijkheid!) 

• Terrein bij meetboom vrij maken en toegankelijk naar water (Waterbeleefroute) 

• Er zijn vergevorderde plannen voor een Elfenroute langs het Kabouterpad 
 
Samenspelen (raming €25.000) 
We willen nog meer aandacht voor spelmogelijkheden voor kinderen met een beperking, door 
regelmatig speeltoestellen aan te schaffen die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking . 
Hiermee willen we het samen spelen tussen alle kinderen bevorderen 

• Ponykar aanschaffen waar ook rolstoelers op kunnen 

• Opknappen/aankleden verschoonruimte met aankleedtafel  

• Toegankelijkheid speeltoestellen voor rolstoelers 

• Bewegwijzering voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk 

• Kuipschommels 
 

Voldoende aandacht voor dieren (raming €10.000) 

• De boerderij anders inrichten, onderhouden blijven plegen aan de verblijven van de dieren 

• Bokken bistro aankleden 

• Varkenshok aantrekkelijker maken 
 
Duurzaamheid (raming €65.000) 

• Zonnepanelen i.c.m. warmtepomptechnieken 

• Minder plastic in het restaurant 

• Expositie over duurzame toepassingen 
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Bijlage  
 
Wat doen we al aan duurzaamheid op de Naturij? 
 
In deze inventarisatie over 'duurzaamheid' besteden we aandacht aan de volgende aspecten: 
 

1. Energie/ energiegebruik 
2. Materiaalkeuze 
3. Hergebruik materialen 
4. Afvalscheiding 
5. Milieuvriendelijk tuinieren 

 
Ad. 1. Energie/ energiegebruik: 

• gebruik zonnepanelen 

• 'groene' dakbedekking 

• W.T.W. warmte terugwin installatie 

• warmte pomp (gebruik aardwarmte) 

• toepassing van ledverlichting 
 

Ad. 2. Materiaalkeuze: 

• houtgebruik: Europees grenen i.p.v. tropisch hardhout. Milieuvriendelijke schoonmaak- en 
bestrijdingsmiddelen.  
 

Ad. 3. Hergebruik materialen: 

• veel  palen en 'gebruikt' hardhout wordt hergebruikt bij afrastering en walbeschoeiing 

• oude terrastegels onder speelwerktuigen  vervangen, verbetering van paden  
 
Ad. 4. Afval scheiding: 

• keukenvet wordt gerecycled 

• afval wordt gescheiden 

• plastic wordt apart verzameld 

• flesgebruik: glas, i.p.v. petflessen 

• batterijen worden apart verzameld 

• papier komt in de versnipperaar (dient als nestmateriaal knaagdieren) 

• groenteafval wordt gecomposteerd; takken worden versnipperd en daarna gecomposteerd, 
of gebruikt om paden te onderhouden 

 
Ad. 5 Milieuvriendelijk tuinieren: 

Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Geen kunstmest en 
waar nodig milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen .  
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