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ARK buitenlessen betrekken de jeugd bij natuur-
ontwikkeling dichtbij hun huis en maken kin-
deren (weer) vertrouwd met natuur. Dat is be-
langrijk in een tijd waarin kinderen vaak achter 
de computer zitten en met de auto naar school 
gaan. Het is bewezen dat natuur goed is voor de 
gezondheid. Natuur nodigt kinderen uit tot be-
wegen en spelen. Hun sociale gedrag verbetert. 
Kinderen met gedragsstoornissen worden rusti-
ger van natuur. Bovendien zijn de kinderen van 
nu de toekomstige bewoners van het landschap 
waaraan nu al gewerkt wordt en is het belang-

rijk dat zij daarbij betrokken worden. 

ARK is een 
non-profitorganisatie, zonder structurele 
overheids- of donateurinkomsten. Om de 
drempel voor scholen zo laag mogelijk te hou-
den willen we deelnamekosten voor buitenles-
sen beperken. Een goed project op poten zetten 
kost echter wel wat. Door bij te dragen aan de 
realisatie hiervan draagt u bij aan de betrok-
kenheid van de jeugd bij natuurontwikkeling 
in hun “achtertuin”. Bovendien draagt u bij aan 
het welzijn van de kinderen en bereikt u via 

hen vele leerkrachten en ouders. 

Tanja Bongers, marketing manager Wienerberger:   “Wij dragen graag ons steentje bij aan  Expeditie Loevestein;  kinderen mogen zelf nieuwe natuur ervaren, mede ontstaan door milieuvriendelijke kleiwinning voor onze bakstenen. Met op de achtergrond Slot Loe-vestein: het perfecte toonbeeld van duurzaamheid van bakstenen.”

Hans Coppus, directeur Dekker van de Kamp bij de slibberging in de Kaliwaal Beneden-Leeuwen: “Wij financieren JUIST veldlessen voor 

kinderen in de uiterwaarden, dat hoort erbij en is leuk! Dit project eindigt in een “waaier van geulen” en dat moet verteld worden!”

Nu scharrelen, genie
ten en 

verwonderen, straks 
meer 

betrokkenheid voor n
atuur
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•	In	de	eerste	plaats:	stralende	kinderen	in	de	
natuur.

•	Het	toont	maatschappelijke	betrokkenheid,	
bovendien	op	een	manier	die	de	eigen	werk-
nemers	veelal	heel	sympathiek	vinden.

•	ARK	laat	op	locatie	zien	hoe	spannende	natuur	
samen	kan	gaan	met	andere	belangen,	zoals	
bijvoorbeeld	rivierveiligheid,	klimaatbesten-
digheid,	kleiwinning,	recreatie,	gezondheid,	
etc.	

•	Via	ARK	buitenlessen	worden	veel	kinderen	
bereikt	(vaak	zelfs	deelname	van	100%	van	de	
scholen	uit	de	directe		omgeving).	In	hun	kiel-
zog	komen	veel	volwassenen	mee:	leerkrach-
ten,	ouders	en	grootouders	die	als	begeleiders	
meegaan	(20%	van	de	deelnemers	is	volwas-
sen).

•	 Jaarlijks	nemen	duizenden	kinderen	en		
volwassenen	deel	aan	ARK	buitenlessen		
(ongeveer	6.000	-10.000	kinderen	en	onge-
veer	1.000-2.000	volwassenen).	Indirect	is	de	
impact	nog	veel	groter:	de	kinderen	komen	
met	enthousiaste	verhalen	thuis	en	slepen	
hun	ouders,	broertjes,	en	zusjes	mee	het		
natuurgebied	in.

•	Deze	positieve	kennismaking	met	natuur-
ontwikkeling	creëert	veel	goodwill	in	de		
omgeving	en	verstevigt	het	draagvlak.

•	Nog	andere	opties	zijn:	naamsvermelding	bij	
publiciteit,	een	avontuurlijke	struintocht	bij	
een	bijzondere	gelegenheid	voor		personeel	of	

raad	van	bestuur,	een	interessante	lezing,	…

Saskia Janssen, omgevings manager Grensmaas bij Rijkswaterstaat: “Wij werken aan hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling in Limburg. De omgeving verandert en er is steeds iets nieuws te ontdekken. ARK verzorgt veldlessen waarin zij de deelnemers uitleg-gen en laten beleven wat er allemaal tot ontwikkeling komt bij de Grensmaas. Maaswerken ondersteunt dat graag. Want zo komt de uitvoering van het beleid tot leven en dichtbij de mensen waar het voor bedoeld is.”
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Enthousiasme ontstaat door  wildernis aan den 
lijve te ervaren. Terwijl je struint, speelt, ontdekt 
en leert in de ruige natuur. Daar draait het om bij 
de buitenlessen van ARK.

De buitenlessen van ARK hebben altijd een relatie 
met een actueel thema rond natuurontwikke-
ling, zoals rivierverruiming voor waterberging, 
natuurlijke klimaatbuffers, het veiligstellen van 
biodiversiteit, de rol van wildernis in een stedelijk 
en ‘vol’ Nederland.  Grote onderwerpen, die we 
voor kinderen begrijpelijk en beleefbaar proberen 
te maken. Binnen het educatieve aanbod in Neder-
land neemt ARK met deze aanpak inmiddels een 
unieke plek in. 

Onze buitenlessen organiseren we in spannende 
natuurgebieden waar het bijbehorende verhaal 
toegelicht kan worden. We richten ons op school-
klassen uit de directe omgeving. Zo raken kinderen 
en hun ouders vertrouwd met natuurontwikkeling 
die zich als het ware in hun achtertuin voltrekt.

Onze programma’s richten zich doorgaans op 
kinderen van groep 7 en 8. Maar de impact op 
volwassenen is niet te onderschatten. Het gaat om 
leerkrachten, ouders en grootouders die meegaan 
als begeleiders van de buitenlessen (20 % van de 
deelnemers) of die door de enthousiaste verhalen 
van de kinderen  meegesleept worden naar het 

natuurgebied. 

Natuur beleven met lijf en leden

Thema’s die er toe doen

Dichtbij huis

Kinderen en volwassenen

Zondag kwam ik een 

paar kinderen tegen 

die pas nog met mij op 

natuurexpeditie waren 

geweest. Ze waren zo 

enthousiast dat ze nu 

met hun ouders terug-

kwamen. 
Roel Weterings, vrijwilli-

ger Expeditie Loevestein

“De opdrachten waren veelzijdig, 
leerzaam en verrassend.”
Ben van den Hengel, leerkracht   
basisschool de Kiekendief, Zeewolde
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Ter plekke hebben we een groot bereik, er is na een 
aanloopperiode altijd een hoge respons op onze 
uitnodigingen tot deelname (vaak 80 – 100 %).

De organisatie en begeleiding van de activiteiten 
gebeurt door professionals. ARK heeft een ruime 
ervaring op dit gebied. We organiseren sinds 
1993 buitenlessen, waaraan inmiddels meer dan 
100.000 kinderen hebben deelgenomen.

In een tijd waarin steeds meer kinderen te dik zijn 
en weinig buiten spelen zijn deze buitenlessen ex-
tra belangrijk. Ze stimuleren kinderen te genieten 
van natuur, te klimmen en klauteren en op onder-
zoek uit te gaan. Onderzoeken hebben aangetoond 
dat natuurbeleving van groot belang is voor de 
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling 
van kinderen.

Het programma bestaat uit een bezoek in de klas 
met een powerpointpresentatie en een buitenles 
waarbij de kinderen van alles ontdekken en bele-
ven aan de hand van speciaal voor deze locatie ont-
wikkelde opdrachten. Het programma sluit aan op 
de kerndoelen van het basisonderwijs.

ARK werkt graag samen met lokale organisaties. 
Zij weten immers wat er in de omgeving speelt, en 
samen staan we sterker! Indien mogelijk wordt, als 
alles lekker loopt, het project overgedragen aan een 
lokale organisatie. Vaak met de inzet van door ons 

getrainde vrijwilligers.

Hoge respons

Professionele begeleiding

Natuurbeleving, goed voor kinderen

Het educatieprogramma

Duurzaam met lokale organisaties

JOBIEN dit was een TOPDAG. 

Bedankt dat we mochten komen. 

We vonden het te gek. HET IS DE 

LEUKSTE SPEURTOCHT VAN 

HEEL NEDERLAND!!!!!!!!!!!!  

Groeten van Groep 6 van  

Bs de Baandert, Sittard

Beste Paul,
Compliment nogmaals voor de enthousiaste 
begeleiding. De kinderen hadden duidelijk 
erg veel lol en dan is het leereffect veel hoger! 
Ik heb de documenten op de site terug kun-
nen vinden. Grootse plannen. Zo blijft aan de 
rand van de stad wonen toch erg leuk.
Met vriendelijke groet,
Hella Huijsers, moeder uit Barendrecht
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