
 
 

 

 
Praktijkadvies: Educatie en beleving van stadsnatuur 

o.b.v. Inspiratie Excursie 8 i.h.k.v. de training ‘Amsterdamse Groencoach’ 
 
 
Datum: 13 september 2020 
Locatie: De Pijp 
Excursieleider: Arend Wakker (Open Oog Produkties, IVN Amsterdam) 

 
Doel excursie 

 Praktijkgericht leren over en ervaren van educatie en beleving over stadsnatuur.   

 Vaardigheden ontwikkelen om attractief en interactief excursies te leiden.  

 Inzicht in hoe een spelelement (botanisch stoepkrijten) tot extra beleving kan leiden. 
 
Inleiding excursie 
En goede stadsnatuurexcursie laat zien dat natuur altijd dichtbij is, als je het maar wilt zien. 
Als gids laat je zien hoe jij naar de natuur kijkt, wat jij mooi vindt en wat jou inspireert. Je 
publiek kan dit dan  oppikken als een model van hoe je naar de (stads)natuur kunt kijken.  
 
Zelf aan de slag  
Verken de route die je wilt gaan lopen, kies een route die jezelf interessant vind. Op plekken 
waar je wat wilt gaan vertellen visualiseer je vooraf je eigen optreden. Als je aan het vertellen 
bent zorg dan voor het goede decor en de goede spreekrichting (licht, hoorbaarheid). 
Op planten en dieren kun je thuis je huiswerk doen.  Tijdens de excursie hoef je overigens 
niet voortdurend aan het woord te zijn. Het is prettig voor je publiek om zelf rond te kijken en 
onderling te praten. Laat je tijdens de wandeling zelf inspireren door de deelnemers, ga op 
hun opmerkingen en hun waarnemingen in.  
 
Een aardige activiteit is botanisch stoepkrijten. Verken samen de stoep en de straat op 
aanwezige plantjes en schrijf met stoepkrijt de naam erbij.  De namen vertel jij of je laat de 
deelnemers de namen zoeken m.b.v. een van de aps zoals Pl@ntNet. Vertel bij de planten 
waarom deze daar staan (ecologie) of iets van hun  verspreidingsgeschiedenis. Hierdoor 
komen de planten tot “leven”. Al resultaat gaan de deelnemers het stukje stoep of straat als 
een ‘echt natuurgebied’ zien. En ze staan vaak verbaasd over het aantal aanwezige soorten.   
Bij een stukje stoep dat onder handen is genomen kun je de kreet #STOEPPLANTJES 
toevoegen. Je bent dan onderdeel van  de grote beweging om dit overal in Europa te doen en 
zo aandacht te vragen voor de biodiversiteit in de steden. Deze vorm van stoepkrijten is 
natuurlijk ook een geweldig effectieve manier om plantnamen te leren.  
 
 

https://www.openoogprodukties.com/
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam


 
 

 
     
Coach anderen! 
Een persoonlijk verhaal is al snel  aardig om aan te horen. Een goede manier om anderen te 
inspireren is dan ook om uit te gaan van je eigen plezier en daarover te vertellen. De vorm is 
dan altijd een verhaal, je eigen verhaal. En de onderwerppunten kun je ook het best halen uit 
de zaken waar je langs loopt tijdens de wandeling. Die onderwerpen zijn zichtbaar, tastbaar, 
reukbaar en concreet. Omdat het je eigen verhaal is straal je betrokkenheid uit en daarmee 
motiveer je anderen.   Wees niet bang om jezelf te relativeren en gebruik (met mate) zelfspot 
en humor.  
 
Verder lezen 
Apps om op via de camera van je telefoon planten op naam te brengen:  

PictureThis ,   iNaturalist,   Pl@ntNet,  en   PlantSnap  
Project  #STOEPPLANTJES:  

www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1 
www.facebook.com/stoepplantjes/ 
www.instagram.com/stoepplantjes/ 

Boeken: 
Stadsflora van de Lage landen, Denters, T., Fontaine Uitgevers 
Veldgids Nederlandse Flora, Eggelte, H., KNNV Uitgeverij 
Heukels’ Flora van Nederland, Duistermaat, L., Noordhoff Uitgevers 
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