1. Motivaties van jongeren om aan de slag te gaan in de natuur
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2. Jouw Nature Impact Days klus
Sluit aan bij motivaties & jouw doelen (de post its met een sterretje!)
Denk niet na over alles wat niet kan of haalbaar is, focus op jouw ideale idee in optimale omstandigheden!
Jouw idee
korte omschrijving van de klus

Impact

Leren

Ontmoeten

Waarderen

Volgende stap:
hoe betrokken blijven na natuurklus?

Harm:
Nestkastjes ophangen voor koolmezen in eiken
langs fietspaden tegen eikenprocessierups

Verminderen overlast rups op fietspaden waar
schooljeugd fietst
Natuurlijke plaagbestrijding
Meer mezen

Gedoe rond processierups
Invloed klimaatverandering
Ecologische verbanden
Hoe hoog vogelkastjes, windvrij

Leuke klus om samen te doen
Laagdrempelig
Iedereen kan het

Opening rupsvrije fietsroute
Plaatselijke krant

Vragen of ze actief willen blijven
Wat ze willen doen
Of ze andere mensen mee willen nemen

Biodiversiteit, klimaatbestendig, sociale en/of
maatschappelijke functie omgeving, leren over
natuur, samen zorgdragen

Meer leren over samenstelling en
aanplanting divers planten. Leren
over maatschappelijke functies en
hoe initiatief nemen werkt(?)

Samen theoretisch, maar ook praktisch aan de
slag. verbinding in de buurt, plek om samen te
blijven komen (en samen onderhoud gedurende
momenten in het jaar)

Benoeming in lokaal krantje / ander medium.
Aanwezig bij opening + borrel (feestelijk maken
waar zij aan hebben meegewerkt)

Rol in doorontwikkeling (rol voor buurt, praktisch bijhouden tuintje, etc.),
maar ook aanwezigheid bij momenten die rondom die locatie
plaatsvinden. Hen inzetten om plek zichtbaar te maken/houden voor
buurtbewoners. Hen zelf ook vragen hoe zij nog kansen zien waar zij op
in willen spelen en/of aan bij willen dragen.

Albert

Yvon

Nnaniki
Grasveld in buurt omtoveren tot 'nuttige' en
'mooie' natuur.

Marieke

bewustwording creëren bij medemens
contact met samenleving
betere afwatering in wijken (kleine impact wellicht,
maar toch)

anderen leren inspireren. Wat zijn
geschikte kruiden voor in de tuin?
Hoe kan een simpele klus een grote
impact maken? Hoe breng je de
informatie op zo'n manier dat
anderen er ook enthousiast van
worden (en het niet zien als iets
lelijks (?) in de tuin)

in kleine groepjes door de wijk (stuk of 3 jongeren),
ontmoeten van buurtbewoners. Aan het einde van
de dag gezamenlijk de resultaten bespreken.

Anna
Stukje stadsnatuur aanleggen. Denk aan klein bosje
of groene oase in de stad. Waar jongeren samen
zorg voor kunnen blijven dragen eventueel.

Verantwoordelijkheid creëren, zelf iets maken en
uitdenken, iets wat blijft bestaan,

Leren over natuur, wat groeit en
bloeit? Wat kan er worden
aangeplant en waarom? Welke
soorten?

Het samen maken ervan is de ontmoeting van
jongeren onderling.

Waardering volgt als je zelf een gebied maken
inrichten en bedenken. Groot of klein maakt niet
uit.

Het aanwijzen van een groepje dat zich wil blijven ontfermen over het
stukje nieuwe natuur in de stad.

Arda
broeihoop maken/ keren en eieren tellen

ringslangen helpen

ringslangen leggen eieren enz
op eenvoudige manier kan jij ook
iets doen voor de natuur

andere jongeren en 'boswachter'
altijd kennismomentjes en koffiepauze

zelf eieren van een slang in handen, spannend!
filmpje op social media?
waardering kan ook bestaan uit jezelf goed voelen
na de klus?

kom je volgend jaar tellen of jouw hoop gebruikt is?

zorgen voor meer biodiversiteit

herkennen van gelaagdheid, nuttige
soorten: onderscheid - het ene bos is
het andere niet

Ze doen het samen. Je kunt ze ook betrekken bij
ideeën om een eigen plek te creeën

Lekkere lunch, aandacht in lokale media

Uitnodigen voor regelmatig onderhoud

Samen door een wijk lopen om andere te
motiveren te 'tegelwippen', en ze desnoods daarbij
te helpen (denk aan scheppen mee, informatie
paraat, verse kruidenstekjes mee die meteen de
grond ingeplant kunnen worden)

evaluatie moment aan het einde van de dag, wat ging goed, wat hebben
we geleerd. Gezellig afsluitmoment

Elleanne

Jelinda
Jongeren kunnen meehelpen in een dorpsbos

Rico
Meehelpen met organisatie klimaatmars 2022

Draagvlak voor klimaat en biodiversiteitsbeleid
zichtbaar maken

Strategisch meedenken, organiseren
(andere) jongeren mobiliseren

Netwerk opzetten van jongeren, samenwerken
met veel andere organiserende organisaties
en vrijwilligers

Onderdeel zijn van organisatie van grootste
klimaatmars ooit ;-)
Waardering van collega's

Betrokken worden bij een

Helga

samen geveltuintjes aanleggen

verminderen hittestress, fijnere leefomgeving,
bijdrage aan biodiversiteit

kennis over biodiversiteit en klimaat

gezellig samen aan de slag in de buurt

gezelligheid en afsluiting met soep en broodjes

uitnodigen voor herhalingsactie, inspirerende wandeling door groene
buurten, workshop insectenhotels

Behouden van het moeras door te voorkomen dat
het dichtgroeit. Daardoor blijft het gebied ook
behouden voor alle planten en dieren die erin
leven, zoals veel moerasvogels.

leren over het moeras en de
bijbehorende soorten en de over de
stikstofproblematiek.

Samenwerken in een groep, gezelligheid met
gelijkgestemden, fysiek bezig.

Bedanken op social media en/of in lokale media.
Eventueel een excursie na het werkgedeelte, of het
verzorgen van een lunch.

Vragen of ze vaker een klus willen doen, informatie geven over de
mogelijkheden bij SBB voor vrijwilligers.

Elyssa
Wilgen knotten op een eendenkooi

Regulier onderhoud cultureel erfgoed en
natuurgebied

wat een eendenkooi is/was; over het
betreffende natuurgebied en belang
van het onderhoud; relatie tussen
cultureel erfgoed/cultuurnatuur en
ecologie

lekker de spieren aan het werk; elkaar helpen;
samen uiteraard; evt teambuilding

een soort certificaat voor grootste spierbundel; zelf
vuur maken en daarop eten bereiden (verzorgd
door organisatie); krantenbericht & social media;
voor hun organisatie ook promotie

met enige regelmaat koppelen aan trainingen/ kijken hoe een bijv.
sportschool/bootcamp dit aan hun trainingsdoelstellingen kan koppelen

Gabie
Dierenhuisjes te maken, of juist leren over voedsel
en gevaren die we als mensen per ongeluk creëren

Direct dieren helpen en meer bewustzijn over de
natuur en ecosystemen

leren over dieren en hun
leefomgeving / voeding en
verbindingen met andere soorten en
hun impact op de natuur, laten zien
hoe natuur verbonden is

actief met elkaar voor kwetsbare dieren

quizje naderhand om te kijken wie de meeste
details heeft onthouden? misschien een
rondleiding door een opvanglocatie in de buurt?

Feline

Claudia

Marcel

opslag verwijderen in rietmoeras

