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Aan :  Aan de terreinbeheerders van diverse natuurterreinen en groengebieden in Winsum 

             De directies van scholen PO en VO in Winsum, 

             Het college van B&W gemeente Winsum. 

Van  Het bestuur van de Stichting Winsum Zuid Oost 

Betreft  Conceptplan natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie in de buitenlucht op de 

natuurterreinen in Winsum 

d.d.       6 juni 2017.  

 

Geacht college, directie, bestuur, geachte heer, geachte mevrouw, 

We hebben het initiatief genomen om te kijken of we natuureducatie in de buitenlucht kunnen 

realiseren op de bestaande de natuurterreinen en groengebieden in ons dorp. Daartoe benaderen we 

beheerders van die terreinen en de scholen om te kijken of dit plan haalbaar is.  Heel concreet willen 

we leskisten gaan aanschaffen op basis van een subsidie van het Loket Leefbaarheid om zo 

natuureducatie te realiseren voor de schoolgaande jeugd.  

We willen graag een verbinding leggen tussen de kinderen, de natuur en de wijk. De afstand tot de 

natuur wordt met name voor kinderen steeds groter en dan is les in de natuur van groot  belang. We 

willen de lessen laten aansluiten bij het curriculum en de doelen van de scholen. Voorts is er een 

toenemend belang om na te denken over verantwoord omgaan met de natuur en de natuurlijke 

hulpbronnen en de energietransitie. Voor ons voldoende reden voor dit initiatief.  

Bijgaand ontvangt u ons conceptplan voor natuur-, milieu en duurzaamheidseducatie met de titel 

WINZO.(Winsum Natuur-, milieu duurzaamheidseducatie Zuid Oost). Het is vooral een concept dat 

we graag met u afzonderlijk willen bespreken waarbij u ook uw inbreng en wensen op tafel kunt 

leggen.  Als Winsum Zuid Oost spannen we ons in voor de leefbaarheid van de wijk en het dorp door 

allerlei initiatieven op het gebeid van natuur, sociale culturele activiteiten en verkeer en veiligheid. 

Projectcoördinator.  

We hebben voor dit doel een projectcoördinator (vrijwillig) gevonden om dit hele traject tot een goed 

einde te brengen in de persoon van Peter Dijkstra. Hij heeft professionele ervaring als docent in het 

onderwijs, welzijnswerker bij een welzijnsorganisatie en beleidsambtenaar welzijn bij de gemeente en 

als vrijwilliger is hij een aantal jaren coördinator jeugdeducatie geweest bij Het Groninger Landschap. 

Heel concreet zal hij met u afspraken gaan maken om het plan met u te bespreken. Op basis van alle 

gesprekken wordt het plan aangepast en wordt er, als u instemt met het definitieve plan middels een 

convenant, een subsidieaanvraag ingediend bij het loket leefbaarheid.  

 

Hoogachtend namens het bestuur van de Stichting Winsum Zuid Oost.  

T. van der Weide, voorzitter. 

J. Langelaar, secretaris 

P. H Dijkstra, projectcoördinator.  
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