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1.  Algemene gegevens 
Naam:    Stichting Natuurpodium Brabantse Wal 
Datum oprichting:  14 april 2015 
KvK:    63109085 
Bank:    NL 36 RABO 0303 1019 03 (Rabobank) 
Correspondentie adres:  Boslustweg 1, 4624 RB  Bergen op Zoom 
E-mail:    info@natuurpodium.nl 
Telefoon:   (0164) 256 387 
Website:   www.natuurpodium.nl  
Facebook:   facebook.com/natuurpodium 

 

1.1 Bestuur stichting Natuurpodium Brabantse Wal 
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit: 

• Mw. drs. Y. (Yvonne) Kammeijer-Luycks, voorzitter 

• Dhr. C. Daleboudt, penningmeester  

• Mw. I.J.M. Oerlemans-de Groot, secretaris 

• Dhr. drs  M. (Marc) van der Steen, lid  

• Dhr. drs J.M.M.( Jean-Jacques ) Mulleman (MBA), lid 
 
De taakverdeling van het bestuur was eind 2018 als volgt: 

• Y. Kammeijer     Onderwijs 

• C. Daleboudt   Financiën 

• M. van der Steen  Relatiebeheer 

• J. Mulleman   Relatiebeheer 

• I.J.M. Oerlemans-de Groot   Personeel & Organisatie 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor Stichting Natuurpodium 
Brabantse Wal (vanaf hier: het Natuurpodium) 
 

1.2 Directeur Natuurpodium 
De directeur is per 31/12/2018 dhr. R. Deliën. 
 
De directeur is de dagelijks leidinggevende en heeft de volgende taakgebieden: 

- Strategie & beleid 
- Educatie 
- Projecten 
- Bezoekerscentrum en collectie 
- Publieksontvangst en -begeleiding 
- PR & Communicatie 
- Personeel & organisatie 
- Financiën en administratie 

 

1.3 Personeel & vrijwilligers 
Op 1 december 2018 is een (parttime) projectleider, dhr. M. Rutten, in dienst genomen. Voorafgaand hieraan 
heeft van 1 januari – 1 november een projectleider op detacheringsbasis gewerkt.  
De overige taakgebieden worden door de directeur i.s.m. vrijwilligers ingevuld. 
 
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden trainingen voor 
deskundigheidsbevordering aangeboden waar ze kosteloos gebruik van kunnen maken. 

http://www.natuurpodium.nl/
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1.3 Raad van Advies Natuurpodium 
Op 31/12/2018 bestond de Raad van Advies uit de volgende leden met expertisegebieden:  
Mw. E. Bakker  - Onderwijs 
Dhr. W. Ruis  -  Natuureducatie 
Dhr. J. de Lange     -  Bedrijfsleven 
Dhr. E. Kuijpers       -     PR / Marketing 
 
De leden van de Raad van Advies hebben kennis van de Brabantse Wal, maar hun blik is breder zodat ze van 
buiten naar binnen kunnen redeneren. Zij leveren de volgende input aan het bestuur: 

- ontwikkelingen en trends binnen de betreffende expertisegebieden (inspiratie); 
- toetsen van strategische koers van het Natuurpodium (spiegelen); 
- verbinden met relevante personen en organisaties (netwerk). 

 

1.4 Locatie bezoekerscentrum Natuurpodium 
Het bezoekerscentrum is gevestigd in de Natuurpoort Lievensberg aan de Boslustweg 1 te Bergen op Zoom. 
Daarnaast maakt het Natuurpodium gebruik van het bezoekerscentrum Kraaijenberg aan de Fianestraat 21 in 
Bergen op Zoom aan het Markiezaatsmeer; dit bezoekerscentrum is van de Stichting Het Brabants Landschap. 
 

1.5 Leerbedrijf 
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het Natuurpodium erkend als 

leerbedrijf voor de MBO-opleidingen: 

• Zelfstandig medewerker Leisure & hospitality niveau 3  
• Onderzoeker leefomgeving niveau 4   

1.6 ANBI-status 
De Stichting Natuurpodium heeft de ANBI status.  
 

2. Beleid en beheer 

2.1  Missie en visie 
In 2018 is gestart met de actualisatie van de toekomstvisie. 
 
De missie van het Natuurpodium is om kennis en waardering over natuur en duurzaamheid in de eigen 
omgeving te vergroten bij de bewoners en bezoekers van de Brabantse Wal waardoor zij goed voor hun lokale 
omgeving zullen zorgen; het bevorderen van duurzaam denken en handelen. De primaire doelgroepen zijn 
kinderen in de leeftijd van 4 – 14 jaar. 
In de visie staat ontdekken en (onder)zoeken in de natuur en in de buurt centraal. Het bezoekerscentrum 
vormt de toegangspoort en vertrekpunt om het natuurgebied Provinciaal Landschap De Brabantse Wal te 
ontdekken. Het Natuurpodium vertaalt duurzaamheid naar alledaagse vragen en situaties: 

• Natuur en duurzaamheid dichtbij brengen 

• Leren door ontdekken en beleven in de natuur 

• Binnen, buiten en thuis verbinden 
 
Uitgangspunten zijn dat het educatief programma bijdraagt aan:   

- duurzame ontwikkeling van De Brabantse Wal en versterking van de economische potentie; 
- het etaleren van duurzame producten en oplossingen;  
- inspiratie voor bewoners en hen stimuleert om zich in te spannen voor een duurzame samenleving; 
- het binden van nieuwe partners; 
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- intensievere samenwerking met het onderwijs; 
- benadrukken van de ecologische waarde en bezoekersstromen geleidt door de kwetsbare 

(natuur)gebieden; 
- de doelstellingen die horen bij het ontwikkelen van het provinciale landschap. 

 
De Stichting Natuurpodium Brabantse Wal staat voor: 

- Respect voor mens en natuur; 
- Kwaliteit van leven; 
- Ontmoeten; 
- Genieten. 

 

2.2. Doelstellingen  
Voor het onderwijs is de doelstelling dat kinderen in het basisonderwijs minimaal drie keer deelnemen aan het 
programma en in het voortgezet onderwijs nog een keer. Minimaal aantal deelnemers aan lesactiviteiten en 
projecten is 5.000 leerlingen / jaar. 
   
Voor niet-onderwijs gerelateerde individuen, groepen en organisaties is de doelstelling:  

- Verbindende en coördinerende makelaar zijn tussen gemeentes, scholen, natuur- en 
milieuorganisaties, burgers en bedrijven waardoor afstemming tussen de activiteiten plaatsvindt op 
het gebied van natuur en duurzaamheid.  

- Als centrale plek bijdragen aan kennisvermeerdering bij de partners van de stichting.  
- Regionale aanzuigende werking op het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van natuur en 

duurzaamheid.  
- Bijdragen aan de profilering van de gemeente Bergen op Zoom en het natuur-, milieu- en 

duurzaamheidbeleid van de gemeente Bergen op Zoom, dat actief onder de aandacht wordt gebracht.  
- Bijdragen aan de profilering van Stichting Het Brabants Landschap als natuurbeschermingsorganisatie. 

 

2.3  Monitoring en sturing 
Het bestuur vergadert minimaal 6x / jaar met de directeur om de voortgang te bespreken, besluiten te nemen 
en bij te sturen. Dit is opgedeeld naar 4 werkgebieden: 

- Programma 
Het educatief programma bestaat uit een onderwijsprogramma, (onderwijs)projecten en activiteiten 
voor recreanten. 
  

- Positionering 
Natuurpodium positioneren als centrum voor natuur- en duurzaamheideducatie in de regio. 
 

- Organisatie & Financiën  
Er wordt gekeken naar beleid, personeel en financiën. 
 

- Bezoekerscentrum 
Kwaliteit van de expositie en uitstraling van het gebouw bewaken.  

 

3.  Verslag activiteiten 2018 
 

3.1  Programma 
Het educatief programma dat in schoolverband kan worden gevolgd bestaat uit activiteiten uit het 
Onderwijsprogramma en thema-projecten. De projecten worden opgezet in samenwerking met onze partners 
van de overheid, ondernemers en onderwijs. 
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Leerkrachten van de scholen in de regio kunnen via een online-systeem activiteiten reserveren. Projecten 
worden in onderling overleg ingepland. Het Onderwijsprogramma 2018-19 is als bijlage toegevoegd. 
 
1.244 VO-leerlingen hebben deelgenomen aan 55 activiteiten uit het Onderwijsprogramma. 
3.484 BO-leerlingen hebben deelgenomen aan 148 activiteiten uit het Onderwijsprogramma. 
In totaal hebben 4.728 leerlingen deelgenomen aan 203 activiteiten uit het Onderwijsprogramma. 
 
   398 VO-leerlingen hebben deelgenomen aan 5 thema-projecten. 
1.342 BO-leerlingen hebben deelgenomen aan 7 thema-projecten. 
In totaal hebben 1.740 leerlingen deelgenomen aan 12 thema-projecten. 
 

Projecten 

zwerfafval 

natuur in de stad 

bijen 

boswachter junior 

ecotoerisme 

snoeproutes 

bomen 

groen schoolplein 

biobased 

voedsel 

duurzaamheid 

Kerstbomen 

 
In totaal hebben 6.468 leerlingen in schoolverband deelgenomen aan het educatief programma. Rekening 
houdend met het feit dat leerlingen in projecten gemiddeld ca. twee keer deelnemen aan een activiteit is dit 
een stijging t.o.v. vorig jaar. 
 

Gemeente Aantal klassen 
BO 

Aantal klassen 
VO 

Aantal klassen 
projecten BO 

Aantal klassen 
projecten VO 

Bergen op Zoom 63 22 38 1 

Halsteren 35 - 9 2 

Woensdrecht 27 12 - - 

Steenbergen 8 - 8 - 

Tholen 14 - - - 

Roosendaal 1 21 - 5 

 
Voor recreanten is in 2018 het Kabouterpad geopend. Voor de verhuur van het materiaal (knapzakjes) is een 
zakelijke afspraak gemaakt met het Klimbos. De verhuur vond plaats vanaf april – oktober. Ruim 200 gezinnen 
hebben een knapzak gehuurd. 
Veel bezoekers hebben het gratis toegankelijke bezoekerscentrum bezocht en de gratis beschikbare expeditie 
(GPS-speurtocht) gedaan. Hiervan zijn geen tellingen bijgehouden. 
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3.2 Organisatie 
De functie van coördinator is omgezet naar directeur. Er zijn 8 taakgebieden gedefinieerd waarvoor stapsgewijs 
wordt onderzocht of/wanneer het Natuurpodium hiervoor betaalde krachten kan aannemen. Tot dat moment 
vindt de uitvoering plaats door vrijwilligers i.s.m. de directeur. 
 
In 2018 is gestart met het projectenbureau en daarvoor is een projectmedewerker aangesteld. Eerst op 
detacheringsbasis. Vanwege het aantal betaalde opdrachten en goede vooruitzichten voor 2019 en verder is er 
een vacature geplaatst en vanaf 1 december een projectleider in dienst getreden voor 16 uur/week. 
 
Voor de vrijwilligers zijn twee informele bijeenkomsten / uitstapjes georganiseerd en drie trainingen voor de 
deskundigheidsbevordering. Er is een lichte terugloop in het aantal actieve vrijwilligers. 
 
Er is een bijeenkomst van het bestuur en de directeur met de Raad van Advies geweest. Deze stond met name 
in het teken van het benoemen trends en ontwikkelingen (inspiratie-rol). Belangrijkste advies was om het 
concept van het Natuurpodium meer en beter uit te dragen, om niet alleen in de huidige constellatie maar ook 
op grotere schaal door te ontwikkelen.  
 
Voor alle partners is er een Bosontbijt & Ree-Safari georganiseerd. Tijdens deze informele bijeenkomst is 
teruggeblikt op het schooljaar 2017-18 en vooruit gekeken naar 2018-19. Vanuit zowel overheid, ondernemers, 
onderwijs werd positieve feedback gegeven op de ontwikkelingen. 
 
Met de bestaande partners, die structureel een financiële bijdrage leveren aan het Natuurpodium, zijn 
individueel gesprekken gevoerd over de samenwerking. Alle partners zijn tevreden en continueren de 
samenwerking. In 2018 zijn er vier nieuwe partners bijgekomen. 
 
Partners 

Gemeente Bergen op Zoom Cargill 

Brabants Landschap Lamb WM 

Gemeente Woensdrecht Ecopoint 

Saver Krinkels 

Stadlander Lindhout  

Rabobank Lowys Porquin Stichting 

Sabic Avans 

Ricoh  

 

3.3 Positionering 
De algemene naamsbekendheid is vergroot door regelmatig berichten op Facebook te plaatsen. Het 
Natuurpodium heeft nu ruim 600 volgers, een toename t.o.v. vorig jaar. In de lokale kranten zijn diverse 
berichten over het Natuurpodium verschenen en het Natuurpodium was een vast item in de serie “Watt 
Straks” van Zuid-West TV. 
 

3.4 Bezoekerscentrum  
Bij de oplevering van het gebouw in de zomer van 2015 bestond het bezoekerscentrum uit een 
expositieruimte, auditorium en ontwerpstudio (workshop-ruimte). De expositie was ingedeeld in zeven ruimtes 
met een eigen thema. De afgelopen jaren heeft de expositie zich stapsgewijs ontwikkeld met wisselend succes. 
Om hier meer grip op te krijgen is er dit jaar een bijeenkomst (Idea-Game) georganiseerd met onze partners 
om te brainstormen over het bezoekerscentrum. 
Dit heeft geleid tot een schetsontwerp waarin de expositie tot één geheel wordt gesmeed. De expositie wordt 
een gemodelleerde weergave van het landschap de Brabantse Wal, met lokale bewoners die hun verhaal 
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vertellen (storytelling). De bewoners kunnen dieren, mensen of bomen zijn. Het verhaal wordt verteld met 
teksten, objecten, (digitale) technieken en in de kenmerkende vormgeving /huisstijl van het Natuurpodium.  
 
Voor de beoogde toren, de laatste bouwfase, zijn de eerste handelingen t.a.v. het fundament verricht. 
 

3.5  Financiën 

Financiële Baten & Lasten 2018   

   

  realisatie begroting 

BATEN      

Subsidies en sponsoring 118.107 126.000 

Verhuur zalen 6.109 7.000 

Projecten & activiteiten 11.061 18.000 

Rente 8 200 

  135.285 151.200 

      

LASTEN     

Programma & expositie 9.575 25.500 

Personeel & organisatie 102.400 114.000 

Positionering 16.527 23.000 

Algemene kosten  5.579 13.700 

  134.081 176.200 

      

RESULTAAT  1.204 -25.000 

 
 
 


