
De Klyster beschikt over een Praktijkveld en een Uitleencentrum.

De Klyster organiseert NME-activiteiten, geeft advies en leent gratis

educatief materiaal uit aan scholen, peuterspeelzalen, jeugdclubs,

natuur- en milieuorganisaties en andere belangstellenden.

De Klyster is hét Natuur- en Milieu Educatie-Centrum (NME-Centrum) van Noordoost

Friesland. Het centrum is een initiatief van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel 

en Kollumerland c.a. met als doel het ondersteunen en stimuleren van de natuur- en

milieueducatie in deze gemeenten. Iedereen die met natuur en milieu aan de slag 

wil en ondersteuning of materiaal nodig heeft, kan terecht bij De Klyster. 
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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van NME-Centrum De Klyster, dat geschreven is door de 
Stuurgroep. De gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland c.a. hebben hun 
krachten op het gebied van Natuur en Milieu Educatie (NME) gebundeld; het ei werd gelegd 
en in Dokkum zag NME-Centrum De Klyster in 1996 het eerste levenslicht. Vervolgens is het 
NME-Centrum in 1999 verhuisd naar Damwoude en werd het centrum draaiende gehouden 
met behulp van vrijwilligers.  
 
Om de wensen en activiteiten goed te kunnen uitvoeren is in 2001 een professionele NME-
coördinator aangetrokken. Gaandeweg zijn stevige contacten met de basisscholen gelegd en 
verschillende activiteiten ontplooid. In de afgelopen jaren zijn vrijwel alle scholen in de drie 
gemeenten bereikt door De Klyster. Uit de stijging van de uitleen en het aantal deelnemende 
scholen blijkt de waardering voor De Klyster.  
In het kader van de professionalisering van De Klyster zijn belangrijke keuzes gemaakt. Als 
primaire doelgroep is voor het basisonderwijs gekozen. Daarnaast is de inzet van het 
instrument NME voor het bereiken van milieudoelen als voorwaarde gesteld.  
Met de vaste aanstelling van de coördinator kan een verdere samenwerking tussen de drie 
gemeentelijke partners worden versterkt.  
 
De Stuurgroep wil met dit document vooral de huidige werkwijze, de activiteiten en het 
basispakket vastleggen. Tevens geeft de Stuurgroep een doorkijk naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden. De Stuurgroep doet dat in alle bescheidenheid omdat de 
financiële mogelijkheden van de samenwerkende gemeenten beperkt zijn. Daarom zijn de 
ambities – die er wel degelijk zijn bij de Stuurgroep – beperkt.  
 
Dit plan vormt de basis voor het activiteitenplan dat aansluit op het schooljaar. In het 
activiteitenplan wordt rekening gehouden met de benoemde doelen uit het beleidsplan. Het 
jaarverslag is vervolgens de verantwoording in hoeverre die beschreven doelen ook 
daadwerkelijk zijn bereikt.  
 
De Klyster wordt immers volwassen en om onze vrolijke vogel te beschermen tegen 
predatoren en andere gevaren is het goed om sturing te geven. In de volgende hoofdstukken 
kunt u lezen hoe ver De Klyster in haar ontwikkeling is en in hoofdstuk 7 wordt een aantal 
suggesties gedaan voor de koers: hoe kan het anders en hoe kan het beter? 
Dit beleidsplan is niet alleen bedoeld om de status quo aan te geven, maar ook om de 
dialoog met onze doelgroep, onze werkgroep(en) en niet als laatste de betrokken 
bestuurders aan te gaan.  
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2 Natuur- en milieueducatie  
 
In dit hoofdstuk kunt u lezen over het waarom van Natuur- en Milieuonderwijs. De missie, 
achtergronden en doelstellingen van NME worden geplaatst in landelijk, regionaal en lokaal 
perspectief. 
 

Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de planten en de dieren, wordt 
mede de basis gelegd voor toekomstig milieubewust gedrag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: LC, 2004 

2.1 Inleiding  

Mensen worden dagelijks geconfronteerd met keuzes die van invloed zijn op natuur en 
milieu. NME heeft als doel om mensen te leren bewuste keuzes te maken in het eigen 
gedrag ten aanzien van natuur en milieu. Om bewust 
keuzes te kunnen maken moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. 
Ten eerste moet over voldoende kennis beschikt worden 
om de gevolgen van de eigen keuze te kunnen overzien. 
Hiervoor is inzicht in de relatie tussen mens en milieu 
noodzakelijk. 
Ten tweede kunnen mensen bewuster rekening met de 
natuur houden als zij zelf ervaren hebben hoe mooi, 
interessant, gezond of ontspannend deze natuur kan zijn. 
Kennis en ervaring bepalen in belangrijke mate iemands 
houding. Kennis over natuur en milieu en eerstehands 
natuurervaringen vormen de basis voor een positieve 
houding ten opzichte van de natuur.  
 
In onze moderne samenleving staat de mens steeds 
verder af van haar natuurlijke basis en kennis van en 
ervaring met de natuur is niet meer logischerwijs bij ieder 
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mens aanwezig. Voor een gezond leven op aarde is het van het grootste belang dat de mens 
zich bewust is van haar relatie tot de natuur en elkaars wederzijdse afhankelijkheid. Dit 
inzicht is de reden voor wereldwijd, landelijk en regionaal actief beleid.  
 

2.2 Landelijk 

De rijksoverheid bepaalt de kerndoelen waarmee het onderwijs te maken heeft. NME is voor 
de overheid een beleidsinstrument om het streven naar duurzaamheid en leefbaarheid vorm 
te geven (regeerakkoord Paars II). Het Ministerie van LNV onderscheidt drie motieven ter 
legitimering van NME-activiteiten. Deze zijn: 

• ecologische basisvorming 

• (lokaal) natuur en milieubeleid/leefbaarheid 

• (lokaal) duurzaamheidsbeleid 
Bij ecologische basisvorming gaat het om het leren kennen en waarderen van de levende en 
niet-levende omgeving en de plaats van het eigen handelen daarin.  
Natuur- en milieueducatie is op de basisschool geen apart vak; het is multidisciplinair. Op de 
basisschool komt het voor bij de kerndoelen van bijvoorbeeld natuuronderwijs, 
aardrijkskunde en geschiedenis.  
 
Het rijk bepaalt de kaders op het gebied van NME ondermeer met de mogelijkheid van 
wetgeving (de knuppel) of met specifieke doeluitkeringen (de stroopkwast).  
 

2.3 Regionaal 

De provincie verzorgt de regionale inkleuring van het landelijke duurzaamheidsbeleid. In het 
provinciale programma “Leren voor Duurzaamheid” (2000-2004) werd de mogelijkheid 
geboden om duurzaamheidsbeleid op het gebied van welzijn, economie en milieu handen en 
voeten te geven door het verstrekken van projectsubsidies. NME-Centrum De Klyster heeft 
uit deze provinciale pot subsidie aangevraagd en gekregen om het NME-Centrum te 
professionaliseren.  

 
De drie Noordelijke provincies trekken nu samen op in het programma 
“Leren voor Duurzame Ontwikkeling” (2004-2007). Streefbeeld is dat 
duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend wordt en dat bij alle keuzes op 
welk beleidsgebied dan ook, een duurzame afweging wordt gemaakt; in 
ambtelijke termen heet dat mainstreamen.  
 
 
 

2.4 Lokaal 

Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het beheren en besturen van haar grondgebied en 
voor het welzijn van haar burgers die er wonen. De relatie burgers en leefomgeving is 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en de gemeentebestuurder is dus gebaat bij de 
betrokkenheid van haar burgers bij de eigen leefomgeving. Het vergroten van deze 
betrokkenheid kan bewerkstelligd worden door in te zetten op NME. 
De burger komt op een positieve manier in contact met het milieubeleid van de gemeente. 
Bovendien geven burgers zelf aan dat ze het belangrijk vinden dat hun directe omgeving 
schoon en leefbaar is. Het inzicht dat zij daar ook zelf een bijdrage aan kunnen leveren is 
een kwestie van jong geleerd oud gedaan en NME kan daartoe bijdragen. 
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De gemeente kan het middel NME inzetten om haar 
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Voor de realisatie 
van het gemeentelijk milieubeleid zijn drie instrumenten 
beschikbaar: 

• Juridische instrument: zoals vergunningverlening en 
handhaving; 

• Financiële instrument: zoals subsidies en heffingen; 

• Sociale instrument: zoals voorlichting, NME en LA21 
activiteiten. 

 
De NME-activiteiten richting het primair onderwijs, vallen onder 
het takenpakket van De Klyster. 
De Klyster is een organisatie op lokaal niveau en weet wat er 
leeft, speelt en gevraagd wordt en hoe de doelgroep bereikt 
kan worden.  
 

2.5 Conclusie 

Door het instrument natuur- en milieueducatie op jonge leeftijd in te zetten, wordt de 
betrokkenheid van de burgers bij hun eigen leefomgeving vergroot. Daardoor heeft NME een 
positief effect op het gedrag van burgers ten aanzien van de natuur en het milieu. NME is 
een middel om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.  
 
 



Beleidsplan NME-Centrum De Klyster 

7 

3 NME-Centrum De Klyster 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de NME-activiteiten van De Klyster en de doelgroep van 
De Klyster.  
 

3.1 Algemeen 

Sinds 2000 wordt gewerkt aan de professionalisering van het NME-Centrum “De Klyster”. In 
2001 is hiertoe een professionele coördinator voor het NME-Centrum aangenomen. 
Daarvoor werd het NME-Centrum door vrijwilligers draaiende gehouden. 
 
Uit een evaluatie in 2003 is gebleken dat door de komst van de NME-coördinator meer 
inhoud wordt gegeven aan de uitvoering van NME en dat de continuïteit in de 
werkzaamheden is gewaarborgd. Daarnaast is de organisatie van De Klyster effectiever 
gestructureerd.  
De Klyster heeft een grotere naamsbekendheid gekregen, de activiteiten, die in het 
activiteitenplan worden aangeboden, worden daadwerkelijk uitgevoerd, de uitleen van 
lesmateriaal is toegenomen, het aanbod van lesmateriaal en projecten is uitgebreid en 
serviceverlening is verbeterd.  
 
Uit onderstaande tabel en grafiek blijkt dat de contacten met de basisscholen vanaf 1999 zijn 
toegenomen. In 2004 maakt 92% van de basisscholen gebruik van de diensten van De 
Klyster.  
 

 
1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

Dongeradeel 35% 38% 83% 93% 89% 

Dantumadeel 46% 54% 92% 93% 92% 

Kollumerland c.a. 46% 55% 91% 92% 100% 

Totaal 40% 45% 87% 93% 92% 
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Bovendien heeft de NME-coördinator een netwerk opgebouwd; niet alleen met de diverse 
doelgroepen, de collega NME-Steunpunten, maar ook met regionale en landelijke 
organisaties, die de kwaliteit van het NME-Centrum De Klyster versterken en de diversiteit 
van het aanbod vergroten.  

3.2 Leren voor duurzaamheid  

In 2001 is gestart met de professionalisering van NME-Centrum De Klyster waarvoor de 
provincie subsidie heeft verstrekt in het kader van “Leren voor Duurzaamheid”. Het doel van 
het project was een betere verankering van NME in gemeentelijk beleid, het onderwijs en 
andere maatschappelijke sectoren en een professionele uitvoering van NME. Door de 
werkzaamheden van De Klyster uit te breiden en meer publieksgroepen te benaderen, zou 
een bredere organisatie ontstaan van waaruit het NME-beleid wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd.  
 
Door middel van een omgevingsonderzoek zouden deze publiekgroepen en daarbij kansrijke 
projecten in beeld worden gebracht. Een communicatiebureau heeft in 2002 dit 
omgevingsonderzoek van De Klyster begeleid.  
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat bij de portefeuillehouders van de drie 
gemeenten de voorkeur uitgaat om het instrument NME primair in te zetten richting 
basisscholen. De uitbreiding van werkzaamheden van De Klyster richting meerdere 
publieksgroepen is daarbij losgelaten.  
Daarnaast is aangegeven dat NME-activiteiten een zichtbare bijdrage moeten leveren aan 
de realisatie van het milieubeleid van de klystergemeenten.  
 
Met duurzaamheidsubsidies heeft De Klyster daarnaast gewerkt aan nieuwe projecten, de 
ontwikkeling van promotie- en informatiemateriaal, het inrichten van een praktijkveld en de 
ontwikkeling van een website. 
 

3.3 Doelgroep 

Op jonge leeftijd werkt het instrument NME meest effectief; het principe “jong geleerd, oud 
gedaan”. Vandaar dat het basisonderwijs de primaire doelgroep is van De Klyster. In 
voorkomende gevallen wordt ook aandacht besteed aan peuterscholen.  
 
Via het basisonderwijs wordt een groot 
deel van de kinderen in De Klysterregio 
bereikt. Via de leerlingen worden 
indirect de ouders bereikt.  
Bij het organiseren van activiteiten voor 
de primaire doelgroep kunnen in 
voorkomende gevallen andere groepen 
of organisaties zoals natuurclubs of 
vogelwacht ingeschakeld worden. 
 
 
 
 

3.4 Aanbod en activiteiten 

Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke activiteiten 
en projecten in een schooljaar worden georganiseerd. De thema’s van deze activiteiten en 
bijbehorend lesmateriaal worden in samenspraak met de Werkgroep onderwijs bepaald en/of 
door aan te sluiten bij een regionaal of landelijk project.  
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Er is meestal op een vraaggerichte manier gewerkt en de thema’s van de activiteiten zijn niet 
getoetst aan een eenduidig kader met lange termijn doelstellingen. 
 
Uit het omgevingsonderzoek in 2002 is naar voren gekomen dat De Klyster aandacht moet 
besteden aan de gemeentelijke milieuthema’s om haar bestaansrecht te rechtvaardigen. 
NME is een belangrijk instrument voor gemeenten om doelstellingen op gebied van milieu te 
realiseren. Om een bijdrage te kunnen leveren aan realisering van milieudoelstellingen moet 
duidelijk zijn wanneer en hoe het instrument NME daarbij ingezet kan worden.  
 
Aan de ene kant wordt ondersteuning geboden ter realisering van de natuur- en milieu 
kerndoelen van het basisonderwijs en aan de andere kant wordt aandacht besteed aan de 
bijdrage die NME aan gemeentelijke milieuthema’s moet leveren. 
De vraag is dan: Hoe kan De Klyster het natuur- en milieuonderwijs optimaal ondersteunen 
door middel van een gevarieerd pakket waarbij toch het grootst mogelijke bereik wordt 
gerealiseerd? 
Over deze vraag is nagedacht en vervolgens is het zogenaamde basispakket vormgegeven. 
Daarnaast wordt de bijdrage van NME aan het gemeentelijke milieubeleid gerealiseerd door 
middel van het NME-project. 
 

3.4.1 Basispakket 

Uit ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken waar de primaire doelgroep, het 
basisonderwijs, behoefte aan heeft. Deze vraag heeft in de afgelopen jaren het aanbod van 
De Klyster bepaald.  
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de basisscholen wordt bereikt. Het is van belang 
dat de contacten met de doelgroep worden behouden.  De Klyster is echter ook beperkt in 
haar capaciteit en haar financiële middelen, dus moeten er keuzes worden gemaakt.  
 
Het zogenaamde basispakket is samengesteld aan de hand van 
enerzijds de ervaringen uit het verleden en anderzijds om een 
compleet pakket aan te kunnen bieden aan de basisscholen voor 
hun natuur- en milieuonderwijs.  
 
Dit basispakket bestaat uit vier verschillende onderdelen: 

• educatief materiaal: het uitlenen van aanschouwelijk en 
praktisch educatief materiaal dat scholen niet zelf hebben; 

• scholing:  
o themabijeenkomsten: voorziet in de behoefte aan 

achtergrondinformatie bij NME-thema’s en 
vaardigheden op gebied van NME; 

o workshops: inhoudelijke scholing en praktische 
vaardigheden;  

• natuur in de klas: het aanbieden van levende materialen en een reader om leerlingen 
in contact te brengen met de natuur; 

• excursies: het persoonlijk beleven van natuur- en milieu in de praktijk  
 
Bij de uitvoering van een aantal onderdelen van het basispakket wordt vaak gebruik gemaakt 
van de diensten van derden zoals bij themabijeenkomsten, workshops en excursies.  
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Door middel van het basispakket wordt de 
doelgroep bewust gemaakt van natuur- en 
milieuonderwerpen en komen de leerlingen 
daadwerkelijk in aanraking met de eigen 
natuurlijke leefomgeving. Zo wordt kennis en 
ervaring opgedaan door het gebruik van de 
lesmaterialen en de deelname aan excursies. 
Daarnaast wordt een directe koppeling 
gemaakt met het gemeentelijk milieubeleid 
door middel van NME-projecten.  
 
 
 
 

3.4.2 NME-project 

Jaarlijks wordt een NME-project georganiseerd waarbij een duurzaamheidsthema uit het 
gemeentelijk milieubeleid centraal staat.  
Voor het invullen van het gemeentelijke project wordt het milieubeleid van de drie gemeenten 
vergeleken en een gezamenlijke keuze voor een duurzaamheidsthema gemaakt. In het 
project wordt het gekozen thema educatief uitgewerkt en uitgezet richting basisscholen. Bij 
het ontwikkelen van het educatief project kan contact worden gezocht met andere 
organisaties. 
Ook de gemeenten zelf sluiten hier zo mogelijk bij aan door middel van het organiseren van 
een activiteit. 
 

3.5 Conclusie 

De aanstelling van een structurele NME-coördinator heeft gezorgd voor meer inhoud aan de 
uitvoering van NME; de continuïteit is gewaarborgd. Door de professionaliseringsslag van De 
Klyster wordt meer dan 90% van de basisscholen bereikt.  
De professionalisering heeft duidelijk gemaakt dat NME-activiteiten een zichtbare bijdrage 
moeten leveren aan de realisatie van het milieubeleid van de klystergemeenten. 
De doelgroep van De Klyster is het basisonderwijs omdat het instrument NME op jonge 
leeftijd het meest effectief werkt. Via het basisonderwijs worden de meeste kinderen in de 
regio bereikt. 
Ervaringen uit het verleden en de voorwaarde voor optimale ondersteuning van het natuur- 
en milieuonderwijs hebben geleid tot het ontstaan van het basispakket. Daarnaast heeft het 
professionaliseringstraject geleid tot het organiseren van NME-projecten waarbij een directe 
koppeling wordt gemaakt met het gemeentelijk milieubeleid. 
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4 Communicatie door De Klyster 
 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de doelgroepen die De Klyster wil bereiken 
door middel van communicatie en welke middelen De Klyster daarvoor inzet.  
 

4.1 Basisonderwijs 

De Klyster wil in eerste instantie, de primaire doelgroep, het basisonderwijs bereiken. 
Het is van groot belang om te communiceren met de leerkrachten van het basisonderwijs 
over de aanwezigheid van De Klyster en de activiteiten. 
 
Om het basisonderwijs te bereiken worden de volgende communicatiemiddelen ingezet.  
 

• Website 
De website is ontwikkeld voor de leerkrachten van het basisonderwijs, aangezien zij het 
intermediair zijn tussen De Klyster en de basisschoolleerlingen. Via de website worden 
ze geïnformeerd over het te lenen lesmateriaal en de diverse activiteiten. Het voordeel is 
dat de lesmaterialen nu ook buiten kantooruren gereserveerd kunnen worden.  
Het is van groot belang dat de website structureel wordt geactualiseerd zodat blijvend 
gebruik wordt gemaakt van de site. 

 

• Activiteitenplan  
Jaarlijks wordt in een Activiteitenplan een overzicht van activiteiten in het komende 
schooljaar gegeven.  

 

• Jaarverslag 
Het basisonderwijs ontvangt het jaarverslag ter informatie én ter stimulering om aan 
NME-activiteiten deel te nemen. 
 

• Werkgroepvergadering 
Tijdens de werkgroepvergaderingen wordt in samenspraak met vertegenwoordigers van 
het basisonderwijs de koers van het NME-Centrum uitgestippeld. De wensen voor nieuw 
lesmateriaal en –aanbod worden afgestemd en er vindt afstemming plaats over de inzet 
van diverse communicatiemiddelen.  
 

• Brief / Mailing 
Met behulp van brieven wordt heel gericht informatie verstrekt over het aanbod van De 
Klyster.  

 

• Catalogus / Prikbord  
Alle scholen beschikken over een catalogus van NME-Centrum De Klyster. Hierin staat al 
het lesmateriaal dat zij gratis kunnen lenen. Aanvullend hierop ontvangen ze aan het 
einde van ieder schooljaar het “Prikbord” waarop de projecten van het komende 
schooljaar puntsgewijs staan vermeld. 
Het is waarschijnlijk dat de website de functie van de catalogus geheel zal overnemen.  

 

• Teamvergadering basisscholen 
De NME-coördinator heeft bij meerdere basisscholen een teamvergadering bijgewoond 
om de leerkrachten te informeren over De Klyster en haar lesaanbod. Deze persoonlijke 
benadering heeft een grote bijdrage geleverd in de exponentiële verhoging van de uitleen 
van lesmateriaal.  
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4.2 Interne organisatie 

Vanwege de bijzondere positie die De Klyster bekleedt als samenwerkingsverband tussen 
drie gemeenten is het van belang dat ook communicatie met de interne organisatie van die 
drie gemeenten plaatsvindt. Enerzijds moeten voor het behoud van draagvlak het college en 
de raad voortdurend op de hoogte worden gehouden van werkzaamheden van De Klyster. 
Anderzijds is de communicatie met de ambtelijke organisatie belangrijk. 
 
Om de interne organisatie van de klystergemeenten te bereiken worden de volgende 
communicatiemiddelen ingezet.  
 

• Activiteitenplan / Jaarverslag 
Om het college, de raad en de afdelingen onderwijs en voorlichting op de hoogte te 
houden, ontvangen zij jaarlijks het Activiteitenplan en het Jaarverslag. Voor het 
genereren van de uitleengegevens en het bereik van de scholen wordt gebruik gemaakt 
van het uitleenprogramma op de website.  

 

• Financieel jaarverslag / begroting  
Jaarlijks wordt de financiële situatie in beeld gebracht door middel van een begroting en 
verantwoording afgelegd in het financieel jaarverslag. In tegenstelling tot het 
activiteitenplan dat qua doorlooptijd overeenkomt met een schooljaar, lopen de begroting 
en het financieel jaarverslag synchroon met het kalenderjaar. 

 

• Rondleiding raadsleden  
De Klyster nodigt na elke gemeenteraadsverkiezing de raadsleden en 
portefeuillehouders per gemeente uit, om ter plaatse een indruk te krijgen van het NME-
Centrum.  

 

• Informeren medewerkers centrale balie 
Het is van groot belang dat alle baliemedewerk(st)ers van drie gemeentehuizen op de 
hoogte zijn van het NME-Centrum in Damwoude. Voor eventuele vragen moeten zij 
kunnen doorverwijzen naar De Klyster.  
Daarom krijgen ook de baliemedewerkers jaarlijks het Activiteitenplan en het Jaarverslag. 

 

4.3 Algemeen netwerk 

Tenslotte vindt algemene communicatie plaats die niet zozeer gericht is op één doelgroep. 
Dit heeft tot doel om verschillende groepen en instanties zoals collega steunpunten, natuur- 
en milieuorganisaties en burgers te informeren over De Klyster en om het netwerk te 
onderhouden. Deze vorm van communiceren wordt ingezet om de naamsbekend van het 
centrum in het algemeen te verhogen en bekendheid te geven aan de uitgevoerde 
activiteiten. 
 
Voor algemene, netwerkcommunicatie worden de volgende middelen ingezet.  
 

• Nieuwsbrief  
Op dit moment wordt de nieuwsbrief 3 keer per jaar verspreid onder scholen, gemeenten, 
collega steunpunten, dorpsbelangen en natuur- en milieuorganisaties. 

 

• Folder 
Een algemene folder is ontwikkeld om de naamsbekendheid van het NME-Centrum te 
vergroten.  
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• Persberichten  
Met grote regelmaat verstuurt De Klyster een persbericht naar de regionale kranten over 
uitgevoerde activiteiten. Daarbij wordt altijd de afweging gemaakt een portefeuillehouder 
hier publicitair bij te betrekken. Deze vorm van communiceren wordt ingezet om de 
naamsbekend van het centrum verhogen, bekendheid te geven aan de uitgevoerde 
activiteiten en zijdelings om college en raad via de media te informeren.  
 
 

 
Op zaterdag 25 juni is op ludieke wijze het natuurpad op het terrein van Botniahiem in Damwoude geopend. Het 
natuurpad is ontwikkeld door NME-Centrum De Klyster, het intergemeentelijk centrum voor Natuur en 
Milieueducatie van de gemeente Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.  
 

 

 
Marjolein Staal, coördinator van De Klyster, 
onthulde een reuzen klysternest met daarin 
drie klystereieren. De Klyster heeft lang 
gebroed op de vraag “op welke manier jeugd 
op speelse wijze in aanraking kan worden 
gebracht met natuur in eigen leefomgeving”. 
Het idee is “uitgebroed” en het natuurpad is 
“geboren”.  
 
 
De wethouders van de gemeenten 
Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland 
c.a. openden elk een groot “klysterei” waaruit 
het routeboekje van het natuurpad 
tevoorschijn kwam.  
 

 
Het natuurpad bestaat uit 10 vraag en antwoord panelen, die zijn geplaatst op het terrein van 
landschapsactiviteitencentrum Botniahiem. De panelen zijn verbonden door middel van routepaaltjes. In het 
routeboekje staat een plattegrond van het terrein en routebeschrijving. Ook kan een puzzel worden opgelost en 
wordt informatie gegeven over verschillende voorkomende landschapselementen. 
 
De basisscholen in de drie gemeenten kunnen op afspraak gratis gebruik maken van het natuurpad en zo een 
leerzame natuurles beleven. 
  

 

4.4 Conclusie 

De Klyster heeft diverse communicatiemiddelen ontwikkeld om de verschillende doelgroepen 
te bereiken. De website is een belangrijk nieuw ontwikkeld communicatiemiddel om via 
leerkrachten de doelgroep (het basisonderwijs) te bereiken.  
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5 Organisatie en structuur 
 
In dit hoofdstuk kunt u lezen over de organisatie en de structuur van NME-Centrum De 
Klyster. 
 

5.1 Inleiding 

Sinds 1 februari 1996 is het steunpunt NME De Klyster operationeel in de gemeenten 
Dongeradeel, Dantumadeel en (sinds 1998) Kollumerland c.a. In 2001 hebben de drie 
gemeenten besloten om gezamenlijk een professionele NME-coördinator aan te stellen voor 
een periode van drie jaar. In deze drie jaar heeft het centrum een grote ontwikkeling 
doorgemaakt en bewezen dat met de komst van de NME-coördinator de gewenste 
doelstellingen gerealiseerd zijn. Bovendien is het basisonderwijs zeer tevreden over De 
Klyster. Uit het rapport “Evaluatie NME-coördinator” 2003 is gebleken dat het centrum niet 
optimaal kan functioneren zonder professionele coördinator. In 2003 heeft de NME-
coördinator een vaste aanstelling gekregen.   
 

5.2 Samenwerking 

Veel gemeenten werken samen of zijn bezig om op allerlei verschillende gebieden te gaan 
samenwerken. In het kader van Natuur- en Millieueducatie wordt door middel van het NME-
Centrum al meerdere jaren nauw samengewerkt tussen de gemeenten Dongeradeel, 
Dantumadeel en Kollumerland c.a. Groot voordeel van deze samenwerking is dat 
deskundigheid en middelen worden gebundeld. De mogelijkheden nemen hierdoor toe. 
Gebleken is dat NME geschikt is om met meerdere gemeenten op te pakken. Bekend is dat 
de NME-centra die samenwerken een voorsprong hebben op andere NME-centra in de 
provincie. 
 
De Klyster is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel 
en Kollumerland c.a.. Indien nodig treedt de gemeente Dongeradeel op als rechtspersoon 
voor de stuurgroep zoals bij het uitvoeren van projecten. Het samenwerkingsverband is door 
middel van een convenant tussen de drie gemeenten formeel vastgelegd. De NME-
coördinator is formeel in dienst bij de gemeente Dongeradeel en zorgt daarom voor de 
verschillende faciliteiten voor de werkplek van de NME-coördinator.  
 
De samenwerking zorgt voor een bundeling van de krachten en het huidige aantal 
basisscholen kan op een persoonlijke wijze benaderd worden. Dit komt de contacten en het 
bereik ten goede.  
 

5.3 Structuur 

Op de volgende pagina is de organisatiestructuur inzichtelijk gemaakt. 
 
De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Stuurgroep 

• NME-coördinator 

• Werkgroep Onderwijs  
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Figuur: Organisatiestructuur De Klyster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 Stuurgroep 

In de Stuurgroep hebben de vertegenwoordigers van de drie gemeenten, de NME-
coördinator en de voorzitter van de Werkgroep Onderwijs zitting. Voor zaken van 
organisatorische en beleidsvoorbereidende aard is de Stuurgroep opgericht. De Stuurgroep 
is belast met de organisatorische en financiële zaken van De Klyster. Zij fungeert als 
dagelijks bestuur. Het te voeren beleid wordt getoetst aan het gemeentelijk beleid. De 
Stuurgroep vraagt advies van de werkgroep over het te voeren beleid. De Stuurgroep 
vergadert maandelijks.  
 

5.3.2 NME-coördinator 

Sinds 1 maart 2001 beschikt het NME-Centrum over een professionele coördinator. De 
NME-coördinator heeft zitting in en werkt nauw samen met de Werkgroep Onderwijs en de 
Stuurgroep van De Klyster. Zij coördineert diverse NME-projecten en is verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van de activiteitenplannen van De Klyster. Verder adviseert zij scholen en 
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overige doelgroepen over materiaal en projecten en zorgt voor de aanschaf, ontwikkeling, 
het beheer en uitleen van het educatief materiaal.  

5.3.3 Werkgroep Onderwijs 

De Werkgroep Onderwijs fungeert als klankbordgroep en adviseert de Stuurgroep over de 
behoeften en wensen van het onderwijs. De leden van de Werkgroep Onderwijs verrichten 
ook werkzaamheden ten aanzien van de themabijeenkomsten en de nieuwsbrief. De 
Werkgroep vergadert gemiddeld een keer in de 3 maanden.  
 

5.3.4 Vrijwilligers 

In de loop der jaren maakt De Klyster steeds vaker gebruik van ondersteuning door 
vrijwilligers en stagiaires. Deze personen verbinden zich meestal projectmatig of voor een 
bepaalde periode aan De Klyster. Zonder deze inzet lukt het niet om de activiteiten uit te 
voeren.  
 

5.4 Huisvesting 

De huisvesting van een NME centrum, zoals 
De Klyster, dient aan een aantal voorwaarden 
te voldoen om efficiënt en klantvriendelijk te 
kunnen werken. In eerste instantie is het de 
werkplek van de NME-coördinator. Daarnaast 
moet er voldoende mogelijkheid zijn om de 
materialen op te slaan en indien gewenst te 
exposeren. Het centrum moet goed bereikbaar 
zijn onder meer voor het halen en brengen van 
lesmateriaal. Bovendien dient er voldoende 
ruimte aanwezig te zijn voor het ontvangen 
van klanten. 
 
Op dit moment is De Klyster gevestigd op het terrein van landschapscentrum Botniahiem. 
Hier wordt aan alle voorwaarden voldaan om de werkzaamheden goed uit te voeren. 
Bovendien is op het terrein een natuurpad aangelegd. Het natuurpad bestaat uit een serie 
educatieve informatiepanelen waardoor zelfstandig een educatieve route kan worden 
gelopen. Het natuurpad is eveneens beschikbaar als excursiemogelijkheid voor de 
basisscholen.  
 

5.5 Conclusie 

NME is geschikt om met meerdere gemeenten op te pakken. De samenwerking tussen drie 
gemeenten heeft als voordeel dat deskundigheid en middelen worden gebundeld. De positie 
van het NME-Centrum De Klyster is daardoor versterkt.  
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6 Financiën en formatie 
 
In het onderstaande wordt aandacht besteed aan de financiën en de formatie van De Klyster. 
 

6.1 Financiën 

 
De Klyster wordt gefinancierd door de drie deelnemende gemeenten. De kosten worden op 
basis van inwonertal (1998) verdeeld over de drie gemeenten; Dongeradeel 43%, 
Dantumadeel 34% en Kollumerland c.a. 23%.  
De feitelijke jaarlijkse bijdragen van de gemeenten bedragen: Dongeradeel € 10.436,94, 
Dantumadeel € 8.576,45 en Kollumerland c.a. € 5.536,12. Het totale reguliere budget van De 
Klyster komt hiermee op €  24.549,51.  
 
Een deel van dit budget is gereserveerd voor personeelskosten. De organisatie moet met het 
resterende bedrag in stand worden gehouden. 
In deze opzet is geen rekening gehouden met de kostenstijging voor personeel en de 
professionalisering van het centrum. 
 
Tabel 1: Financiën De Klyster  

 

Dongeradeel  €                     10.436,94 

Dantumadeel  €                       8.576,45 

Kollumerland c.a.  €                       5.536,12 

Totaal gemeentelijke bijdragen  €                     24.549,51 

Personeelskosten  €                     15.882,31 

Subtotaal  €                       8.667,20 

 
Begin 2005 is een nieuw boekhoudsysteem in gebruik genomen om een nauwkeurig inzicht 
in de inkomsten en uitgaven te bewerkstelligen. Bovendien kan automatisch een financieel 
jaarverslag worden gemaakt aan het eind van het begrotingsjaar. 
 
Subsidie 
De Klyster heeft enkele malen subsidie aangevraagd voor projecten die goed aansluiten bij 
de plannen van het centrum. Er is onder andere subsidie ontvangen voor het 
professionaliseren van de NME centrum en de aanleg van het natuurpad. 
 

6.2 Formatie 

 
In 2003 hebben de drie colleges besloten om de functie van NME-coördinator structureel in 
te vullen. De coördinator is aangesteld voor 0,5 fte (18 uren per week).  
De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden op het centrum.  
De afgelopen jaren is steeds meer duidelijk geworden hoe natuur- en milieueducatie vorm 
moet krijgen. Hierdoor zijn ook de werkzaamheden van de coördinator inzichtelijker 
geworden. 
De komende tijd zal door middel van een tijdsregistratiesysteem worden bijgehouden 
hoeveel tijd aan de verschillende werkzaamheden wordt besteed.  
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6.3 Conclusie 

De Klyster wordt gefinancierd door de drie deelnemende gemeenten. De kosten zijn 
opgebouwd uit personeelskosten en het in stand houden van de organisatie. Er is geen 
rekening gehouden met de kostenstijging voor de NME-coördinator en de professionalisering 
van het centrum. 
De werkzaamheden van de NME-coordinator zijn inzichtelijker geworden, doordat natuur- en 
milieueducatie een duidelijke vorm heeft gekregen.  
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7 Toekomst          
  

Gezien de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken, wordt in dit hoofdstuk aangegeven 
hoe De Klyster verder wil gaan in de toekomst en waar de ontwikkelingsmogelijkheden van 
De Klyster liggen. 
 

7.1 Algemeen 

 
NME is een belangrijk instrument dat bijdraagt om milieudoelstellingen te realiseren. Daarom 
moet De Klyster blijvend worden ingezet.  
Voor de toekomst wil De Klyster het basispakket in stand houden en onderhouden. Aan de 
activiteiten en projecten van De Klyster liggen de milieubeleidsdoelstellingen van de 
regiogemeenten ten grondslag.  
 
Voor het in stand houden en onderhouden van het basispakket, de exploitatie van het NME-
Centrum en de NME-projecten zijn financiële middelen nodig. Uit het onderstaande overzicht 
blijkt hoe groot de gemeentelijke bijdragen moeten zijn. 
In bijlage 1 is inzichtelijk gemaakt hoe de totale kosten tot stand zijn gekomen.  
 
Voorstel is om de bijdragen van de drie gemeenten te splitsen in personeelskosten en de 
kosten voor het centrum. In Dongeradeel, waar de functie van NME-coördinator formeel is 
ondergebracht, is deze splitsing al aanwezig. Bovendien zullen de bijdragen ieder jaar 
geïndexeerd moeten worden met een percentage van 3%. 
 
Tabel 2: Financiën De Klyster 2006  

 

Personeelskosten  

Dongeradeel €                          11.825,- 

Dantumadeel €                            9.350,- 

Kollumerland c.a. €                            6.325,- 

Totaal personeelskosten (reeds begroot in 
Dongeradeel) 

€                          27.500,- 

 

Kosten centrum 

Dongeradeel €                            5.160,- 

Dantumadeel €                            4.080,- 

Kollumerland c.a. €                            2.760,- 

Totaal kosten centrum (gewenst) €                          12.000,- 

 

Totale kosten 

Dongeradeel €                          16.985,- 

Dantumadeel €                          13.430,- 

Kollumerland c.a. €                            9.085,- 

Totale kosten (gewenst) €                          39.500,- 

 
De Klyster zal subsidies blijven aanvragen voor projecten en activiteiten. Belangrijk is dat de 
voorwaarden van de subsidie goed aansluiten bij de projecten en de plannen van De Klyster. 
 
Voor het bereiken van de doelen van De Klyster is het van belang dat via de leerkrachten 
een maximaal bereik bij de primaire doelgroep, het basisonderwijs wordt behaald.  
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Daarnaast wil De Klyster het draagvlak van zowel het college en de raad als de ambtelijke 
organisatie vasthouden. Daarom moeten de communicatiemiddelen die worden ingezet 
actueel gehouden worden. Om de afstemming met het bestuur te vergroten, worden de 
portefeuillehouders van de klystergemeenten jaarlijks door de Stuurgroep uitgenodigd voor 
een overleg. 
De Klyster wil haar huidige organisatiestructuur in stand houden. De Klyster is een 
samenwerkingsverband tussen drie gemeenten en is geen rechtspersoon. De stuurgroep 
van De Klyster zorgt voor het dagelijks bestuur. De stuurgroep is bevoegd om binnen de 
begroting van De Klyster beslissingen te nemen. De gemeente Dongeradeel beheert de 
financiën van De Klyster. Indien nodig treedt de gemeente Dongeradeel op als 
rechtspersoon voor de stuurgroep zoals bij het uitvoeren van projecten.  
Om het samenwerkingsverband in de vorm van De Klyster te formaliseren is het nodig om 
taken en bevoegdheden vast te leggen. 
 
Anderzijds speelt ook de samenwerking in NOFA-verband. Een schaalvergroting door samen 
te gaan met Achtkarspelen of een andere buurgemeente is niet ondenkbaar. Die 
schaalvergroting betekent echter wel dat aan voorwaarden voldaan moet worden om een 
vergelijkbaar ‘aanbod’ aan de scholen te kunnen blijven aanbieden.  
 

7.2 Ontwikkelingsmogelijkheden 

 
Om effectief milieudoelstellingen te realiseren is het wenselijk dat in de toekomst een 
gezamenlijk milieubeleidsplan door de drie klystergemeenten of de NOFA gemeenten wordt 
vormgegeven. 
Door gezamenlijk een duidelijke duurzaamheidskoers vast te stellen kan De Klyster gerichter 
het NME-instrument inzetten. 
 
Het is van belang om kennis te hebben van de doelgroep en hoe deze groep het aanbod van 
de Klyster waardeert. Hierdoor kan het instrument NME gerichter worden ingezet.  
Om deze kennis over de doelgroep te verkrijgen is het zinvol om in de toekomst een 
belevingsonderzoek uit te voeren.  
 
Daarnaast liggen er kansen om activiteiten op gebied van natuur en milieu in de regio beter 
te stroomlijnen door De Klyster in te zetten als intermediair tussen organisaties op gebied 
van natuur- en milieu en de jeugd in de klystergemeenten. Via De Klyster kunnen natuur- en 
milieuorganisaties en overige maatschappelijke organisaties een ingang krijgen bij de jeugd. 
De Klyster heeft een goede ingang bij het basisonderwijs en kan daardoor een bepaald 
onderwerp op effectieve wijze onder aandacht brengen. Op deze manier biedt De Klyster 
optimale ondersteuning aan de natuur- en milieuontwikkeling in Noord-Oost Fryslân.  
 
De Klyster is te gast op het terrein van Botniahiem in Damwoude. De plek voldoet prima; de 
plek ligt centraal in het gebied, is goed bereikbaar en de doelgroep (leerkrachten) weten de 
locatie te vinden. Daar waar het (wederzijdse) voordelen oplevert, wordt ingespeeld op 
andere activiteiten op het terrein van Botniahiem. De samenwerking heeft ondermeer geleid 
tot de aanleg van het natuurpad.  
De Klyster vindt het belangrijk om zich te kunnen blijven profileren als het NME 
aanspreekpunt van de drie gemeenten. Dit uitgangspunt geldt voor zowel samenwerking met 
andere organisaties op het gebied van natuur en milieu als andere activiteiten bij Botniahiem. 
 
De Klyster voert voor de drie gemeenten gezamenlijke projecten uit op het gebied van natuur 
een milieu. De Klyster zoekt bij de uitvoering van projecten samenwerking met andere 
partners en mogelijkheden voor subsidie. Als het gaat om de uitvoering van activiteiten voor 
derden, bijvoorbeeld voor scholen uit andere gemeenten, wordt door De Klyster een 
kostendekkend tarief in rekening gebracht. 
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De afgelopen tijd is gebleken dat de drie klystergemeenten afzonderlijk soms ondersteuning 
van De Klyster verlangen bij bepaalde projecten. Ondersteuning bieden kost tijd, waardoor 
de andere activiteiten van De Klyster in de knel komen. Om op een professionele manier te 
werken kan het een optie zijn om kosten voor ondersteuning van De Klyster in rekening te 
brengen bij de betreffende gemeente die dat vervolgens toerekent aan het specifieke 
gemeentelijke project.  
 
 
 
 
 



 

 

Bijlage 1 
 
 

Kosten  Gewenst 2006 

Administratie en exploitatie (totaal) € 6.850,00 

Administratie € 3.000,00  

Exploitatie € 2.800,00  

Abonnementen € 200,00  

Website € 500,00  

PVC *  € 100,00  

Studie € 200,00  

Vergaderkosten (beleid) € 50,00  

Basispakket (totaal) € 2.500,00 

Themabijeenkomst € 250,00  

Workshop € 250,00  

Aanschaf materiaal € 1.500,00  

Natuur in de klas € 250,00  

Excursies € 250,00  

Projecten € 2.500,00 

Onvoorzien € 150,00 

Gewenst budget € 12.000,00  

* Promotie Voorlichting Communicatie 



NME-Centrum De Klyster 
Doniaweg 95 
9104 GK  Damwoude
Telefoon: 0511 42 55 55
e-mail: klyster@zonnet.nl
internet: www.klyster.nl

Bereikbaarheid en Openingstijden
NME-Centrum De Klyster is gevestigd op het terrein

van landschapsactiviteitencentrum Botniahiem in

Damwoude en is elke woensdagmiddag geopend

van 13.00-17.00 uur en op afspraak.


