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BuurtNatuurWandelingen 

Korte beschrijving 
Een BuurtNatuurWandeling (BNW) is een foto-speurtocht. De route is ongeveer 1,5 – 2,5km. 
Onderweg gaan de kinderen op zoek naar de plekken die op de routekaart staan en beantwoorden 
een vraag over die plek (locatie-vraag) en een vraag over de natuur (thema-vraag). De speurtocht is 
geschikt voor alle kinderen op de basisschool. Leuk om met de klas te doen. Of met gezin / familie. 
Deelnemers van de speurtochten maken kans op leuke prijzen. 

Waarom een BNW 
Ontdekken van de buurt 
BuurtNatuurWandelingen zijn bedoeld voor jeugd en bewoners om de natuur in de eigen buurt te 
ontdekken.  
 
Vergroenen, opschonen en verduurzamen van de buurt 
Ook is het een aanzet om BuurtNatuur-acties te organiseren, die gericht zijn op het vergroenen, 
verduurzamen en opschonen van de buurt door jeugd en bewoners.  

Wat is een BNW 
Een BNW is route van ca 2km, die door zoveel mogelijk ‘groene;  locaties loopt. Onderweg worden 
vragen gesteld of opdrachten gegeven die gaan over een specifiek natuur / duurzaamheid thema. 
Onderwijs 
Voor scholen hebben we les-activiteiten die met de BNW uitgevoerd kunnen worden en aansluiten bij 
21e eeuw leren, natuur-onderwijs buiten de klas, onderzoekend & ontwerpend leren. 

Hoe komt een BNW tot stand 
1. Aanvraag 

Start is dat er een aanvraag binnenkomt bij Natuurpodium. Dat is meestal vanuit de 
gemeente, woningcorporatie, school, bewonersorganisatie of vereniging.  
 

2. Opdrachtgever 
Natuurpodium maakt een voorstel incl. kostenplaatje voor de aanvrager. Deze kan soms zelf 
als opdrachtgever optreden of er wordt een derde partij ingeschakeld. 
 

3. Uitvoering 
a. Veldwerk 

Route bepalen (2 – 2,5km) en onderweg foto’s maken. 
 

b. Bureauwerk 
BNW-kaart maken met plattegrond, foto’s, locatie- en themavragen 
NB: Thema wordt i.o.m. aanvrager en/of opdrachtgever bepaald. Thema op een 
route kan na verloop van tijd worden aangepast, i.c. zelfde route, nieuwe vragen. 
 

4. Publiceren 
De BNW wordt als PDF-download op de website www.buurtnatuurwandelingen.nl  geplaatst. 
 

5. Bekend maken 
Aanvrager, opdrachtgever en Natuurpodium promoten via hun communicatiekanalen de 
BNW bij (school)jeugd en bewoners.  
 

http://www.buurtnatuurwandelingen.nl/

