
 

 

Jaarverslag  
2015 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 



 2 

 

Voorwoord  
 

Stichting wAarde zet zich in voor duurzaamheid, schoonheid en natuur in onze samenleving. 

Deze inzet - die in 2015 expliciet in onze doelstelling is vastgelegd - plaatst Stichting wAarde buiten de 

strakke kaders van de natuur- en milieubeweging. 

Het geeft ons meer ruimte om effectief in te zetten voor het ‘natuur-inclusief’ samenleven waar we voor 

staan. Een leven ínclusief respect en intrinsieke waardering voor natuur, ínclusief het verlangen naar de 

schoonheid en de troost, ínclusief de waarden van natuur en gezondheid, voedsel en cultuur voor 

iedereen.  

In lijn met deze brede doelstelling is ook de samenstelling van het bestuur verbreed. We hebben in 2015 

drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.  

 

In de dagelijkse praktijk was samenwerking met natuurbeheerders, kunstenaars, journalisten, 

wetenschappers, jongerenwerkers, wildplukkers en overheden aan de orde van de dag. Visies en 

strategieën zijn naast elkaar gelegd; beleidsadviezen werden uitgewerkt. Handelingsperspectieven zijn 

ontwikkeld, getoetst en in de praktijk gebracht.  

 

Daarbij concentreert Stichting wAarde zich op drie thema’s: 

- Natuur, voedsel en gezondheid  

- De straatwaarde van duurzaamheid 

- Zienswijzen en Ogenblikken  

 

Na een korte toelichting op natuur-inclusiviteit als overkoepelend thema, worden in dit jaarverslag 

binnen elk van deze drie thema’s de projecten besproken waar we ons in 2015 voor hebben ingezet. 

 

De bijgevoegde foto’s geven een beeld van enkele van onze meest recente activiteiten, binnen de 

genoemde thema’s. 

 



 3 

 

NATUUR-INCLUSIVITEIT 

 

Onder een ‘natuur-inclusief’ samenleven verstaan we een leven waarin natuur een integraal onderdeel 

van het leven is, en natuur dus niet wordt weggezet als ‘consumptiegoed’ in de marge. Deze ‘natuur-

inclusiviteit’ was door de eeuwen heen vanzelfsprekend, maar wordt in Nederland in ras tempo 

afgebroken en lijkt inmiddels al bijna voltooid verleden tijd.  

Daarbij speelt de groeiende consensus dat we dit tijdperk kunnen beschouwen als ‘Antropoceen’. 

Het Antropoceen is geponeerd als de naam van het nieuwe geologische tijdperk (dat nu zou ingaan) 

waarbij wordt onderkend en geaccepteerd dat het Aardse klimaat en de atmosfeer, de natuur, het leven 

en het totale ‘bestuurlijk systeem Aarde’ door mensen worden bepaald. In lijn daarmee zie je, 

overwaaiend vanuit Amerika, ook in Nederland de opkomst van modern-ecology, een beweging die 

afstand neemt van begrippen als ‘natuurlijk evenwicht’ en het standpunt inneemt dat vooruitgang de 

oplossing van alles is.  

Volgens het groeiend aantal aanhangers van (het gedachtegoed van) modern-ecology zouden we ons,  

bijvoorbeeld, totaal geen zorgen moeten maken over het verlies aan biodiversiteit omdat we alle 

planten en dieren later toch wel weer genetisch in elkaar kunnen knutselen. Dit onder het veelgeprezen 

motto ‘We zijn als Goden en kunnen daar dus beter goed in worden.’ 

Dit staakt haaks op de missie en inzet van Stichting wAarde door de jaren heen, voor een waardering 

van het feit dat natuur en mens ten diepste, onlosmakelijk, met elkaar verbonden zijn.   

 

Significant voor deze tijd is dat ook de meeste fondsen en andere financieringsregelingen zich naar eigen 

zeggen niet langer richten op ‘inclusief’ maar juist regels hanteren die het tegendeel - ieder project strak 

binnen één discipline – bevorderen. Desondanks is Stichting wAarde er ook in 2015 weer in geslaagd een 

scala van projecten ten uitvoer te brengen, die ieder vanuit een eigen invalshoek het verlangen naar en 

beleven van natuur-inclusiviteit versterken.  
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NATUUR, VOEDSEL EN GEZONDHEID 
 

Project: Lekker Landschap  

 
Lekker Landschap richt zich op voedsel als verbindende schakel tussen de moderne 

(stads)bewoners en de groene leefomgeving met als doel de verbinding tussen mens, voedsel en 

natuur in het landschap dichtbij huis te versterken. Lekker Landschap is een (door Stichting 

wAarde ontwikkeld) initiatief van Landschapsbeheer Nederland en Stichting wAarde waarin 

‘natuurbeleving als dagelijkse kost’ centraal staat.  

 

 

Via de website www.foodwalks.nl bieden we verspreid 

over heel Nederland een netwerk aan van Foodwalks 

(maaltijdwandelroutes en maaltijdfietsroutes). Aan de 

hand van een routebeschrijving kunnen mensen zelf 

de natuur in om ingrediënten te verzamelen voor een 

heerlijke maaltijd. In duidelijke  routebeschrijvingen 

staat aangegeven waar alles groeit en bloeit en in de 

bijbehorende regiorecepten staat beschreven hoe de 

betreffende maaltijd kan worden bereid. Aanvullende 

ingrediënten kan men bij lokale winkels of boeren 

kopen. Zo ontstaat er verbinding tussen winkeliers, 

wandelaars, natuurbeschermers, boeren, koks, 

stadsbewoners, scholen en gemeenten, met als doel: 

natuurbeleving als dagelijkse kost.  

 

 

Andere activiteiten die we in het kader van dit project ontplooien:  

- ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch verantwoorde aanplant van eetbare 

gewassen; 

- het stimuleren van gemeentelijke vrijstellingen voor aanplant en gebruik buurttuintjes, 

onland, plantsoenen door samenwerkende buurtbewoners; 

- organisatie van maaltijdwandel- en fietsdagen in het hele land.  

Het project loopt van 1 maart 2013 tot 1 oktober 2016 en wordt gefinancierd door de Nationale 

Postcodeloterij. 

Nadat in 2013 de basis is gelegd voor de diverse initiatieven rondom Lekker Landschap, stond 

het werk van Stichting wAarde in het jaar 2014 in het teken van de doorstart en uitbouw van het 

project.  

 

In 2015 zijn we weer een stap verder gegaan en hebben we niet alleen tal van initiatieven 

kunnen voortzetten en realiseren, maar ook een start kunnen maken met het communicatief en 

‘institutioneel’ op gang brengen van het beoogde zelfgenererend karakter van Lekker Landschap 

(opdat het project ook na afronding van de formele projectperiode voldoende maatschappelijke 

werking zal blijven houden).  
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Naast het organiseren van tal van Foodwalk-activiteiten hebben we daarom in 2015 veel 

zwaarder ingezet op het stimuleren van ‘derden’ om eigen foodwalk-evenementen te 

organiseren. Door onze energie daar op te richten bereiken we immers dat steeds meer 

anderen hun eigen weg in deze vinden, hetgeen een voorwaarde is om uiteindelijk tot 

zelfgenererende processen te komen. 

Andere relevante ontwikkelingen in 2015: 

 

Verankering in taal 

Als Stichting wAarde hebben we altijd - ook bij andere projecten - veel belang gehecht 

aan de mogelijkheid nieuwe initiatieven in de samenleving te ‘verankeren’ in de 

Nederlandse taal. Dit is niet makkelijk omdat taal levend en fluïde is en niemand - zeker 

een relatief kleine organisatie als de onze - daar zomaar een ingreep in kan doen. Toch is 

het al diverse malen gelukt woorden te introduceren die dankzij gerichte projecten, 

dermate breed in onze samenleving ‘resoneerden’ dat de woorden officieel tot de 

Nederlandse Taal  gingen behoren en als zodanig zijn opgenomen in de Dikke Van Dale. 

Voorbeelden hiervan zijn de door ons bedachte en geïntroduceerde woorden als 

‘vlechtheg’ en ‘smulbos’.  

 

Ook binnen het project Lekker Landschap is de verankering in taal een aandachtspunt.  

In 2014 zagen we al dat Foodwalk gaandeweg een algemeen geaccepteerd begrip in 

relatie met wildpluk begon te worden, o.m. doordat steeds meer andere wildplukkers de 

term ook zijn gaan gebruiken.  In 2015 hebben we contact opgenomen met de redactie 

van de Dikke Van Dale met betrekking tot het woord ‘wildplukken’, dat (nog) niet in de 

Van Dale stond. En …. in direct gevolg op een golf van publiciteit die wij in de nazomer 

rond het wildplukken hebben gegenereerd, is ook dit woord inmiddels (dit najaar) in de 

Van Dale opgenomen.  
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Aanpak derde kritieke succesfactor (bedreiging) van het project 

Nadat we in 2013 jaar de eerste kritieke succesfactor hebben getackeld (het verbod op 

wildplukken volgens de stroperijwet; dat omgebogen is in een nieuw beleid van SBB e.a. 

om wildplukken onder voorwaarden toe te staan), was in 2014 de tweede potentiële 

bedreiging aan de beurt. 

Dit betrof zorgen over de risico’s die gepaard gaan met de wildpluk en het eten van 

paddenstoelen. Er is, in overleg met Landschapsbeheer Nederland, een voorstel voor 

een ‘Gedragscode Paddenstoelen’ uitgewerkt (die wij sindsdien ook zelf toepassen).  

In 2015 hebben we ons vervolgens gericht op een derde kritieke succesfactor, namelijk 

de weerstand die de (mede door ons gestimuleerde) revival van het wildplukken bij delen 

van de natuurbeweging oproept.  

 

In diverse interviews en reportages (o.m. bij VARA’s Vroege Vogels radio en Brandpunt 

TV) zijn we de discussie met tegenstanders aangegaan, waarbij we steeds begrip hebben 

getoond voor zorgen die er leven over ‘ongewenste verstoring van natuur’ en tevens 

hebben aangegeven dat we ons in het kader van Lekker Landschap sterk maken voor 

een zorgvuldige omgang met natuur door/onder wildplukkers (o.m. binnen het 

Wildplukkers Gilde Nederland, zie onderstaand). 

Daarbij blijven we naar voren brengen dat de meerwaarde van het betrekken van 

nieuwe doelgroepen bij natuur vele malen groter is dan de (sporadische) verstoring die 

hier het gevolg van is.  

‘Je kunt de natuur niet beschermen door deze af te snijden van de mensen die je voor die 

bescherming nodig hebt’. 

Tevens is overleg met diverse terreinbeherende (natuur)organisaties gevoerd, teneinde 

te bespreken hoe e.e.a. het best in goede banen kan worden geleid. 

 

Nationale Wildpluk Conventie  

In een poging om de impact van het project te vergroten, het netwerk met wildplukkers 

in den lande te verstevigen én tegelijk meer free publicity te genereren, 

 organiseerde Stichting wAarde in 2014 een eerste Nationale Wildpluk Conventie. 

Conform plan was deze eerste conventie bescheiden opgezet, omdat we eerst rustig 

wilden kijken hoe dit initiatief zou vallen. Omdat die dag een groot succes was, hebben 

we de conventie in 2015 iets zwaarder aangezet. Dit jaar hadden we een strak 

programma, met diverse workshops, foodwalks en daarnaast onder meer een ‘markt’ 

van lekkere wildpluk-gerechten, de presentatie van het nieuwe boek Lekker Landschap 

en de formele oprichtingsceremonie van het Wildplukkers Gilde Nederland.  

Er waren circa 150 wildplukkers uit het hele land aanwezig.  
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Oprichting Wildplukkers Gilde Nederland 

Mede met het oog op ons doel een zelfgenererende ontwikkeling tot stand te brengen, 

investeerden we in 2015 ruim in het (groeiende) netwerk van enthousiaste wildplukkers 

in Nederland. Daartoe hebben we het initiatief genomen tot de oprichting van het 

Wildplukkers Gilde Nederland.  

Dit Gilde is tijdens de tweede Nationale Wildpluk Conventie officieel opgericht en zal 

tijdens de looptijd van Lekker Landschap vanuit dit project worden aangestuurd en 

secretarieel ondersteund. De intentie van alle betrokkenen is dat het Gilde na afloop van 

het project Lekker Landschap zelfstandig verder gaat.  

Belangrijke doelstelling van het Gilde is het stimuleren van zorgvuldige omgang met 

natuur.  

 

 
 

 

 

Uitreiking Gouden en Zilveren Schaal  

Als onderdeel van onze voortdurende opbouw van samenwerking met ‘derden’ 

introduceerden we in 2014 de Gouden en Zilveren Schaal: een onderscheiding voor 

restaurants die op aansprekende en verantwoorde wijze gebruikmaken van 

wildplukingrediënten en hun gasten op die manier culinair laten genieten van natuur en 

landschap.  

  Daarmee richten we ons op: 

� betrokkenheid van sleutelfiguren uit de culinaire wereld (o.m. IENS, Delicious, 

Youth Food Movement ..) door deelname aan jury; 

� naamsbekendheid bij en betrokkenheid van restaurants die Gouden en Zilveren 

Schalen krijgen; 

� versteviging van populariteit wildplukken bij cultural creatives die hechten aan 

culinaire kwaliteit; 

� publiciteit in culinaire pers. 
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Voor de Gouden en Zilveren Schaal gold 2014 als het jaar van de (overigens geslaagde) 

introductie. Mede daarop voortbouwend hebben we dit initiatief in 2015 grootser 

kunnen aanpakken en meer publiciteit (in onder meer Delicious en - paginagroot - de 

Volkskrant) kunnen geven.  

 

In 2015 werden Gouden Schalen uitgereikt aan: 

 

Aan Zee in Oostvoorne 

De Librije in Zwolle 

De Piloersemaborg in Den Ham 

De Pronckheer in Cothen 

De Steenen Tafel in Arnhem 

Grandcafé De Kamer in Slagharen 

Meliefste in Wolphaartsdijk 

Prikkelz in Eersel 

 

     

Vierdaagse Wildpluk Top 3 

Met het oog op onze doelstelling om voortdurend nieuwe (voor de natuurbeweging 

doorgaans moeilijk bereikbare) doelgroepen te bereiken hebben we het wildplukken in 

2015  aan de deelnemers van de vierdaagse geïntroduceerd. Hiertoe is de speciale 

‘Vierdaagse Wildpluk Top 3’ ontwikkeld, waarmee we langs de Vierdaagse route hebben 

gestaan en waar ook op TV Gelderland en op TV Nederland 1 ‘Het gevoel van de 

vierdaagse’ (NPO/KRO) aandacht aan besteed is.  

 

Project: Natuur, lijfstijl en gezondheid 
 

Het Project Natuur, lijfstijl en gezondheid richt zich op de agendering van de  

‘straatwaarde’ van het thema jongeren-natuur-gezondheid. Concreet richten we ons daarbij op: 

- het verkennen, in beeld brengen en agenderen van de straatwaarde van natuur, lijfstijl en 

gezondheid in onze moderne samenleving; 

- het relateren van de straatwaarde aan wetenschappelijke inzichten, best practises en 

vigerend beleid op het vlak van natuur en gezondheid; 

- het vervolgens samenlevingsbreed genereren van concrete initiatieven, netwerken en (op 

termijn zelfgenererende) ontwikkelingen op het vlak van natuur en gezondheid. 

Dit project loopt van 1 mei 2013 tot 31 december 2016 en wordt gefinancierd door de directie 

Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken. 
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In 2013 zijn we gestart met interviews (en andere gesprekken) met jongeren en tal van 

professioneel betrokken deskundigen, over hun beleving van het thema  

‘jongeren, natuur en gezondheid’. In 2014 hebben we deze verkenning sterk geïntensiveerd.  

Omdat ons was gebleken dat de meeste jongeren binnen dit thema met name alles wat te 

maken had met stress en stressgerelateerde problemen op zichzelf betrokken, hebben we de 

focus op deze problemen gelegd. Op basis van alle uit eerdere straatinterviews opgedane 

inzichten, is een enquête opgesteld die we bij 360 jongeren hebben afgenomen.  

 

Representatief onderzoek 

Aansluitend gaven we Onderzoekbureau Motivaction opdracht tot een representatief 

kwantitatief onderzoek onder jongeren van 16-30 jaar in heel Nederland. De resultaten hiervan 

zijn in 2015 gepubliceerd. In hoofdlijnen: 

- Een meerderheid van de jongeren vindt het ‘vanzelfsprekend’ dat natuur gezond is. 

- De preventieve of curatieve effecten op diverse ziekten vinden ze vaak vooral interessant 

voor andere (oudere) mensen; maar met name alles wat gerelateerd is aan stress en 

stressgerelateerde problemen (als burn-out, slapeloosheid, angststoornissen e.d.) 

 betrekken jongeren vaak op zichzelf. 

- Driekwart (73%) van de jongeren geeft aan dat zij in 2014 teveel stress hebben ervaren. 

- Bijna twee derde (63%) geeft aan dat zij tijd in de natuur doorbrengen (mede) omdat het 

hun stress vermindert. 

- In respons op diverse (door ons i.s.m. jongeren ontwikkelde) concrete 

handelingsperspectieven op het vlak van natuur en gezondheid geeft maar liefst  

76% (!) aan positief te staan tegenover het idee om groene, gezonde plekken in en rondom 

de stad in te richten.  

- 51% is positief over het idee gezondheidsroutes in te richten in de natuur. 

- En jongeren staan overwegend positief tegenover het idee dat de huisarts bij stress of 

stressgerelateerde klachten adviseert meer tijd in de natuur door te brengen (47% positief, 

9% negatief). 

 

Bovenstaande inzichten en resultaten zijn op de Natuurtop van 5 -2-2015 aan een breed publiek 

van bestuurders en geïnteresseerden gepresenteerd. Op die dag heeft NRC Handelsblad ook een 

artikel aan de bovengenoemde onderzoeksresultaten gewijd.  
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Realisatie eerste Fit Rust Plek  

In vervolg op onze observatie dat veel jongeren graag groene, gezonde plekken in de stad willen 

waar ze zowel fit kunnen worden als tot rust kunnen komen, hebben we het in samenwerking 

met de Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Arnhem mogelijk gemaakt dat zo’n twintig 

jongeren uit Arnhem tijdens een groepsgesprek /  

ontwerpatelier de basis konden leggen voor het ontwerp van een ‘Fit-Rustplek’ in hun eigen 

wijk. In mei 2015 hebben de jongeren deze plek, met ondersteuning van de gemeente, ook 

daadwerkelijk gerealiseerd.  

Zo is niet alleen een mooie plek met en voor de betreffende jongeren gerealiseerd, maar wordt 

tevens ons inzicht vergroot in de wensen en mogelijkheden voor meer groene, gezonde plekken 

in Nederlandse steden.  

 

Aanbieding aan gemeenten 

De resultaten van onze verkenningen en onderzoeken, en de daaruit voortvloeiende propositie 

van Fit Rust Plekken zijn uitgewerkt in een gemeenschappelijke folder van Stichting wAarde, 

Ministerie van EZ, DLG en de gemeente Arnhem. Deze folder is aan de Colleges van 

Burgemeester en Wethouders van alle Nederlandse gemeenten en deelgemeenten aangeboden.  

 

Daarnaast is in 2015 veel overleg gevoerd met huisartsen, zorgverzekeraars en overheden, over 

de maatschappelijke waarde van natuur en gezondheid en mogelijke beleidsinitiatieven en 

handelingsperspectieven  om deze waarde te vergroten.  

Tevens is de start gemaakt voor de opzet van een systeem voor (zelf)monitoring van de effecten 

van natuurbezoek op stressbeperking bij stadsjongeren. Dit systeem zal in 2016 worden 

gerealiseerd en uitgezet.  
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STRAATWAARDE VAN DUURZAAMHEID 
 

Programma: Raamwerk Straatjongeren en Stadsnatuur 
 

Binnen het meerjarig programma Raamwerk Straatjongeren en Stadsnatuur werden eerder in 

Utrecht opgedane ervaringen met betrekking tot straatjongeren en stadsnatuur getoetst op 

andere locaties. In 2012, 2013 en 2014 gingen we met honderden jongeren, jongerenwerkers en 

natuurbeheerders in Nijmegen, Arnhem, Elst, Utrecht en Zoetermeer aan de slag. In 

samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) werden daarbij tal van jongeren in 

opleiding betrokken. Gaandeweg werden de beleidsconsequenties uitgerold over heel 

Nederland.  

Dit project, gefinancierd vanuit de inmiddels opgeheven subsidieregeling Draagvlak Natuur van 

het ministerie van Economische Zaken, had een looptijd tot begin 2015. 

 

Naast de organisatie van tal van ‘vraaggestuurde’ en ‘plaatsgestuurde’ activiteiten waarbij 

jongeren bij natuur werden betrokken, gingen we in samenspraak met het jongerenwerk 

voortdurend op zoek geweest naar nieuwe manieren om de op zich moeilijk bereikbare groep 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar aan te spreken en bij hun omgeving te betrekken.  

 

In 2014 heeft Stichting wAarde in overleg met alle betrokkenen alle inzichten en ervaringen 

gebundeld in een publicatie Natuur…jeweetzelluf; handleiding straatjongeren en stadsnatuur.  
Ter gelegenheid van de publicatie van deze handleiding hebben Stichting wAarde en Hogeschool 

Van Hall Larenstein Velp in november 2014 gezamenlijk het Symposium Natuur… jeweetzelluf 

georganiseerd.  

 

        
 

De slotconclusies van dit symposium zijn, compleet met concrete handelingsperspectieven en 

beleidsvoorstellen, begin 2015 aan diverse grote en middelgrote gemeenten en 

natuurorganisaties aangeboden. 

 Daarmee is dit project begin 2015 afgerond.  
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Project:  De Straatwaarde van Beleid  
 

Reeds in 2014 hebben we ons bezonnen op manieren hoe onze kennis en ervaring met 

betrekking tot het verkennen van de straatwaarde van duurzaamheid  breder in te zetten. 

Daartoe richtten we ons op de ontwikkeling van een methode om het aansluitingsvermogen van 

de overheid te vergroten en de nieuwe sturingsfilosofie succesvol in de praktijk te leren 

toepassen. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van De Straatwaarde van Beleid (voorheen De Smidse voor 

Beleid met Straatwaarde): een opleidingsmodule voor medewerkers van het ministerie van EZ in 

het kader van het traject ‘Samen in beleid’. Hierin krijgen medewerkers de mogelijkheid 

ervaringsgericht te leren hoe zij de verbinding tussen overheid en maatschappij concreet 

kunnen maken en de potentie om kunnen zetten in daadwerkelijke kracht.  

 

In de huidige beleidspraktijk van het ministerie blijft ‘denken van buiten naar binnen’ vaak een 

mentale exercitie. Door nieuwe werkvormen te ervaren en de resultaten met elkaar te delen, 

gaat een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de overheid en maatschappij 

elkaar versterken en elkaars rol en verantwoordelijkheid waarderen, respecteren en benutten. 

Het wordt daardoor niet denken van buiten naar binnen, maar samenwerken met buiten om 

binnen te komen. De focus hierbij ligt op de samenlevingsbrede inzet op sociale, economische en 

ecologische duurzaamheid.  

 

In de opleidingsmodule staat de waarde van de 

straat centraal. Het geluid van de straat wordt 

doorvertaald naar beleid dat maatschappijbreed 

actief wordt gedragen. Daarmee is deze 

straatwaarde niet meer reactief, maar vormt 

het de basis voor beleidsvernieuwing en 

implementatie van beleid.  

Tijdens de opleiding zullen cursisten letterlijk de straat op gaan om - aan de hand van de 

methode die Stichting wAarde hiervoor ontwikkeld heeft - mensen op straat prangende 

(beleids)vragen voor te leggen. Dit zullen zij doen in samenspraak en samenwerking met 

vertegenwoordigers van NGO’s en externe ervaringsdeskundigen vanuit het jongerenwerk. Zij 

zullen daarbij gedragsveranderingen bij zichzelf en bij anderen realiseren, door opdrachten uit 

te voeren, passend bij hun eigen actuele beleidsdossiers en dagelijkse werkzaamheden. Kennis, 

inzicht, kunde en middelen die de cursisten verzamelen, blijven op die manier als vanzelf 

beklijven.  

 

 

Wie het geluid van de straat niet kent, zal 
tekort schieten bij de ontwikkeling, 

vaststelling of uitvoering van actueel 

beleid dat maatschappelijk gedragen is. 
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De leermethode is gebaseerd op de methode Action Learning. In iedere module komen twee 

onderdelen steeds samen: 

- Kennis, ervaring, inzicht (theorie) 

- Concreet aan de slag (praktijk) 

De inhoud van de bijeenkomsten is zeer afwisselend in werkvormen en leer- en 

ervaringsactiviteiten. Iedere bijeenkomst is een subtiel samengesteld geheel van theorie, 

praktische toepassing en persoonlijke betrokkenheid, zo veel mogelijk gekoppeld aan actuele 

werkdossiers van de deelnemers.  

Onderdelen die o.m. aan bod komen: 

- Theorie: interactieve wijze van kennisoverdracht, toegespitst op werkomgeving en 

leervraagstukken van deelnemers  

- Onderzoek in buurtwijken, bij doelgroepen 

- Zelfanalyse: leerervaringen incl. interpretatie positieve en negatieve feedback 

- Leerervaringen koppelen aan vraagstukken op beleidsniveau 

 

Eind 2015 is besloten dat deze opleidingsmodule formeel in het opleidingstraject van het ministerie van 

EZ zal worden opgenomen. Indien zich in 2016 voldoende medewerkers van het ministerie voor deze 

module aanmelden zal de cursus in het najaar van 2016 aan betrokkenen worden gegeven. 
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ZIENSWIJZEN EN OGENBLIKKEN  
 

Campagne: Plant Je Voort  
 

De campagne Bomen voor Koeien (later Plant je Voort ) werd opgezet als experimentele vorm 

van crowdfunding ‘avant-la-lettre’. De campagne  ging van start in de zomer van 2001, op 

initiatief van Stichting wAarde en VARA’s Vroege Vogels, met latere deelname van 

Landschapsbeheer Nederland.   

Nadat op 31-12-2013 het 100.000ste certificaat verkocht werd (goed voor de aanplant van de 

100.000ste campagneboom) werd besloten de campagne te beëindigen. .  

 

In het plantseizoen 2014-2015 werden daartoe de laatste ruim 2000 gekochte boompjes 

aangeplant. Bij wijze van ‘slotakkoord’ heeft Stichting wAarde in samenwerking met studenten 

en leerkrachten van de Rotterdamse Willem de Kooning (Kunst)academie een korte 

artfilm/documentaire gemaakt.  Deze documentaire is op 29 augustus 2015 in het 

Gemeentemuseum Den Haag in première gegaan, tijdens het aldaar gehouden symposium over 

de Groene Stad van de Toekomst van de Heimans en Thijsse Stichting, IVN, KNNV en Thijsse’s 

Hof. Inmiddels is de documentaire ook aangeboden aan het IDFA en tal van belangstellenden.  
 

                                                                                                                                                                                     

 

Project: Tien jaar loop ik rond  
 

In 2015 is de start gemaakt met een nieuw journalistiek project: Tien jaar loop ik rond. 

Dit betreft observaties over veranderingen in landschap, vanuit het oogpunt van een wandelaar 

in de periode 2015-2015. 

Puur op basis van zintuiglijke waarneming leidt dit tot notaties en reflecties over veranderingen 

in het landschap in het algemeen. Met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen binnen de 

veeteelt (voor koeien in het bijzonder) en natuurlijk voor de ongekend snel waarneembare 

(eerste) effecten van klimaatverandering in ons land.  

In het licht van de veranderende tijden, en - specifiek - de veranderende (Europese) regelgeving 

Door de ingebouwde traagheid van de wandelaar en de (relatief) lange periode van observatie 

kunnen veranderingen in het landschap inzichtelijk en invoelbaar worden gemaakt, op een wijze 

die verder en dieper gaat dan de waan van de dag. 

 

Dit project kan gezien worden als een vorm van ‘nazorg’ van de in 2015 afgeronde campagnes 

Plant je voort en Bomen voor koeien; tevens als follow up van eerdere publicaties van Stichting 

wAarde als Dichter bij de koe, De koe en het Nederlandse landschap, Koeien Kijken, Atlas van het 

Nederlandse weidegevoel en Dagboek van een Lege Plek.  

 

 

Project: If all goes well…  
 

Bij veel mensen - wereldwijd -  wordt het zicht op de toekomst vertroebeld door dagelijkse 

beslommeringen, zorgen en ontmoedigende ervaringen uit het verleden.  

De inzet op sociale en ecologische duurzaamheid heeft daar onder te lijden.  

Immers, wie zet zich in voor de kansen van toekomstige generaties als het zicht op een 

duurzame toekomst versluierd is? 
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Om het verlangen naar een duurzame toekomst, dat bij veel mensen leeft, aan kracht te laten 

groeien, is het van belang dat die sluier die ons het zicht op de toekomst ontneemt, opzij 

geschoven wordt.  

 

Met het oog daarop oriënteerde Stichting wAarde zich in de jaren 2014 en 2015 op 

mogelijkheden tot de ontwikkeling van een project dat zich specifiek richt op de verkenning en 

verbeelding van het verlangen naar een duurzame toekomst. Een uitgebreid traject van 

strategische verkenningen, vooronderzoeken en consultatierondes heeft niet alleen tot tal van 

enthousiaste reacties geleid, maar heeft ons ook in staat gesteld onze plannen in deze te 

concretiseren en te optimaliseren.  

 

Het beoogde project getiteld If all goes well - sluit aan bij de alom erkende noodzaak tot 

verdieping en uitwerking van de culturele en artistieke aspecten van duurzaamheid, zoals die 

onder meer zijn uitgesproken in de General Assembly van de Verenigde Naties (2014) en 

plenaire bijeenkomsten van het World Cultural Forum (2013).  

Na een uitgebreide verkenning van de straatwaarde van dit verlangen, zal met tal van 

kunstenaars worden samengewerkt om tot een aansprekende verbeelding van de bij veel 

mensen sluimerende en ‘versluierde’ aspiraties voor de toekomst te komen. Een verbeelding die 

- in de traditionele betekenis van het woord - het verlangen luister bijzet en daarmee deelbaar 

en bespreekbaar maakt. 

 

Het streven is om dit project in de periode 2017 – 2020 op nationale schaal uit te voeren (met 

daarbij een beperkt aantal, inhoudelijk relevante, verkenningen in landen als India, Nieuw 

Zeeland en de Verenigde Staten).  Aansluitend zal, indien hier internationaal gezien voldoende 

draagvlak voor bestaat, het project over vijf continenten worden ‘uitgerold’.    

 

In 2016 zal gezocht worden naar financiering van het nationaal uit te voeren project in de 

periode 2017 – 2020 en zullen de eerste voorbereidingen voor uitvoering van het project 

worden genomen.  

 
 


