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In Amersfoort werken veel scholen en kinderopvanglocaties, elk op hun 
eigen wijze, aan duurzaamheid. Voorbeelden te over! Het aanleggen van 
een groen speelplein of ontdektuin, het samen met buurtbewoners reali-
seren van zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw, meedoen aan 
de e-waste race, zwerfafval opruimen in de buurt als ludieke bewustwor-
dingsactie voor kinderen en nadenken over het structureel opnemen van 
duurzaamheid en natuurbeleving in het onderwijs- of activiteitenaanbod. 

CNME Landgoed Schothorst signaleert dat de succesfactor bij al deze voorbeelden is dat scholen 
en kinderopvang de samenwerking aangaan met andere partijen. Scholen richten hun blik naar 
buiten en zoeken de samenwerking op met de wijk, de gemeente, lokale organisaties en bedrijven. 
Ook de kinderopvang onderschrijft het belang van kinderen die buiten spelen en de natuur kun-
nen ontdekken en ziet hierin bovendien kansen om de kwaliteit van haar aanbod te vergroten en 
zich daarmee te profileren.

In 2015 zullen de deuren van het Groene Huis open gaan. Wij vragen u samen met ons het Groene 
Huis vorm te geven als ontmoetingsplek waar samenwerkingsverbanden ontstaan en synergie tot 
stand komt. 

Wij wensen u en uw organisatie alle goeds voor 2015!

N EUWS
NiEUWSbriEf 
vaN hEt CNME 
ovEr NatUUr- EN 
MiliEUEdUCatiE 
iN aMErSfoort

jaNUari 2015 br Ef
Alles zelf doen is 
optellen.
Samenwerken is 
vermenigvuldigen.

Wethouder Menno Tichelaar bij de start van 
de nieuwbouw van ´Het Groene Huis´.
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Warme truiendag  6 februari 2015

Nationale boomfeestdag   18 maart 2015

Nieuwbouw CNME 

Groene Kinderopvang 

Op 3 december 2014 begon de bouw van Het Groene Huis, 
het nieuwe onderkomen van het CNME. Tijdens een officiële 
bijeenkomst sprak Wethouder Menno Tichelaar alle belangstel-
lenden toe en wees vooral op de toekomst: er is iets om naar uit 
te kijken!

Het was extra feestelijk omdat leerlingen van groep 7 van de 
Dubbelster erbij waren. Zij hopen dat het gebouw een echt 
groen hart van Amersfoort zal zijn. Ze schreven wensen op 
papier: Dat het gebouw er heel lang mag staan, er veel kinderen 
naar de lessen kunnen komen, het bos groen blijft en de na-
tuurspeeltuin een heerlijke plek voor veel kinderen mag blijven. 
Al die wensen zijn door de leerlingen in een koker gestopt, die 
begraven is op de bouwplaats. Nu Het Groene Huis daar op 
gebouwd wordt, gaan we ervan uit dat de wensen uitkomen! 
Bouwbedrijf Draisma had een leuk cadeautje voor alle leerlin-

Kinderopvanglocatie ‘Uit de Kunst’ van SKA ontving onlangs 
het kwaliteitsmerk ‘Groene Kinderopvang’. Groen Cement, de 
organisatie die het kwaliteitsmerk in het leven heeft geroepen, 
gaf ‘Uit de Kunst’ in Vathorst veel complimenten tijdens de 
uitreiking. Natuurbeleving is bij ‘Uit de Kunst’ goed verankerd 
in het pedagogisch beleid en ook in de praktijk is er veel en 
structureel aandacht voor natuurbeleving. 
De mensen van Groen Cement waren onder de indruk. Zij zagen 
overal in deze kinderopvanglocatie aandacht voor natuur: in de 
ruimtes binnen en in de ontdektuin. Natuurbeleving bij ‘Uit de 
Kunst’ is duidelijk geen klein project van één of enkele enthou-
siaste medewerkers is, maar teamwork dat in alles verweven en 
terug te zien is. ‘Uit de Kunst’ mag zich dan ook vol overtuiging 
Groene Kinderopvang noemen.

2014, Jaar van de Groene Kinderopvang is door Groen Cement 
op 12 december op kasteel Groeneveld in Baarn afgesloten. Ver-
tegenwoordigers van de kinderopvangbranche hebben die dag 
het gezamenlijke ‘Manifest Groene Kinderopvang’ aangeboden 
aan leden van de Tweede Kamer.

gen: een bouwpakketje voor een nestkastje. Zo kunnen ze elk 
een klein groen huisje voor thuis in elkaar zetten.

Op de bouwplaats zijn elke week veranderingen te zien. Wilt u 
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Nieuwtjes horen 
over duurzame materiaalkeuze of horen wanneer de openings-
feestweek is? Sluit u dan aan op onze Facebook-groep en blijf op 
de hoogte! (f: CNME Centrum voor Natuur en Milieu Educatie)

Scholen in Amersfoort 
en duurzaamheid

In Amersfoort zijn veel scholen met het onderwerp ‘duur-
zaamheid’ bezig. Sommige scholen organiseren een project-
week met één onderwerp zoals afval of over allerlei onder-
werpen die te maken hebben met duurzaamheid. Zo gaan 
ze aan de slag met recycling, (zwerf )afval, energiebesparing, 
vervoer naar school, waterbesparing, voedsel uit de buurt. De 
kunst is natuurlijk om met de hele school, leerlingen en leer-
krachten, bewust te worden van een duurzame levenswijze 
en de gevolgen daarvan op onze leefomgeving. Het gaat er 
om samen veranderingen tot stand brengen in ons gedrag 
waardoor we de leefbaarheid in stand houden. Dat vereist 
een beleid op duurzaamheid. 
Er zijn scholen in Nederland die de keus hebben gemaakt om 
zo veel mogelijk afvalloos zijn of die veel aan ‘groen’ doen. 
NME, buitenonderwijs, een moestuin en een groen school-
plein zijn ingrediënten daarvan. Wilt u stappen maken in de 
richting van een duurzame school? Het CNME denkt graag 
met u mee. In de volgende artikelen leest u een paar Amers-
foortse voorbeelden.
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Basisschool de Kubus Groenste Utrechter van 2014 
Katholieke Basisschool De Kubus uit Amersfoort heeft eind oktober 2014 de ver-
kiezing gewonnen van de Groenste Utrechter 2014.  De verkiezing is een nieuw 
initiatief om de vele duurzame projecten in de provincie onder de aandacht te 
brengen. Uit meer dan 25 inzendingen koos het Utrechts publiek samen met 
een jury van deskundigen de school als meest duurzame initiatief van dit jaar. 
De school haalt sinds kort haar stroom uit 60 zonnepanelen, die door crowdfun-
ding van ouders en buurtbewoners zijn gefinancierd. Uit de zonnestralen worden 
de ouders en buurtbewoners terugbetaald en kan een school in Cambodja voorzien 
worden van eigen zonnepanelen en een computerlokaal.
 
Leerlingen van de Kubus kunnen nu communiceren via social media met de leerlin-
gen in Cambodja en samen leren over energieopwekking en wereldburgerschap. De 
Kubus ontving een aanmoedigingsprijs van € 500 uit handen van Joris Hogenboom, 
directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De Kubus schenkt het be-
drag ook aan haar zusterschool in Cambodja.

E-waste race: basisscholen halen samen 
6.000 oude apparaten op! 
In oktober en november van 2014 hebben vier Amersfoortse 
basisscholen met negen klassen zich enorm ingespannen om 
elektronisch afval uit hun buurt in te zamelen. KBS de Kinderhof, De 
Berkenschool, de Caeciliaschool en de Kingmaschool deden mee. 
De e-waste race is een wedstrijd tussen scholen om zoveel mogelijk 
elektronisch afval (e-waste) uit de wijk in te zamelen. Mensen uit de 
buurt kunnen hun oude en kapotte elektronische apparaten aan-
bieden op een kaart op de website: www.e-wasterace.nl. Kinderen 
halen in twee- of drietallen het afval op en scoren daarmee punten. 
Deze punten zijn zichtbaar op de website, zodat je kunt zien hoe 
goed jouw klas het doet. En de klas die de meeste e-waste ophaalt, 
wint een toffe schoolreis!
Er zijn meer dan 6.000 apparaten ingezameld! Groep 8 van de Ber-
kenschool is de winnaar. Zij hebben in totaal 1.907 elektronische 
apparaten opgehaald. Op 26 november ontvingen zij uit handen 
van Wethouder Pim van den Berg hun prijs: een geheel verzorgd 
schoolreisje naar het Utrechts Universiteitsmuseum! 

de e-waste race gaat door!
Na dit grote succes organiseert Gemeente Amersfoort in het najaar 

Ook in dit nieuwe jaar kunnen scholen het CNME vragen 
om mee te denken over de invulling van een project over 
zwerfafval. Scholen kunnen gratis materialen, zoals grij-
pers en hesjes lenen. Ook zal het CNME verder experimen-
teren met gastlessen over zwerfafval. Scholen die gebruik 
willen maken van deze mogelijkheden, kunnen zich bij 
ons melden via gewoonschoon@amersfoort.nl. 

van 2015 weer een e-waste race. Alle Amersfoortse basisscho-
len zijn van harte uitgenodigd om gratis mee te doen. Samen 
met je klas help je mee aan een beter milieu en doe je mee 
aan een leuk en leerzaam project. En natuurlijk kunnen jullie 
weer een prachtige schoolreis winnen als jullie klas de beste is! 

de e-waste race in het kort:
•   De e-waste race begint ongeveer een maand na de zomer-

vakantie  (ook in 2015) en duurt vijf weken
•   Deelname aan de e-waste race is gratis
•   Een leuke leerzame wedstrijd voor de groepen 7 en/of 8 

met kans op een fantastische schoolreis.
•   Een volledig verzorgde introductie les (hoe om te gaan met 

elektronisch afval en uitleg van de wedstrijd) 
•   Inzameling buiten schooltijd, kost dus weinig lestijd
•   Kijk voor meer informatie op: www.ewasterace.nl

Wil je jouw school inschrijven voor de volgende e-waste race 
in het najaar van 2015? Meld je dan alvast aan door een mail-
tje te sturen naar info@ewasterace.nl of bel 06 54 64 38 43. 

Denk mee!
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De Malelande doet mee met de Missing Chapter Foundation, 
een landelijk initiatief waarin kinderen hun duurzame oplos-
singen presenteren aan het bedrijfsleven. De basisschool in de 
wijk Nieuwland wil in 2018 een duurzame school zijn. “Wij laten 
de leerlingen hierover meedenken”, vertelt directeur Martijn van 
Elteren. 
Als een van de twaalf basisscholen doet De Malelande mee 
met de Missing Chapter Foundation. Deze organisatie werd in 
2009 opgericht op initiatief van Laurentien van Oranje-Nassau. 
Het doel is om maatschappelijke vraagstukken te combineren 
met de verfrissende ideeën van kinderen, jongeren en young 
professionals. “Met de Raad van Kinderen helpen wij kinderen 
om structureel op grote schaal en op een constructieve manier 
hun stem te laten horen binnen bedrijven.”, vertelt Martijn. De 
Malelande is gekoppeld aan de ANVR in Baarn. Het thema waar 
een groep leerlingen mee aan de slag gaat, is ‘duurzame reizen’. 
In december 2014 heeft het bedrijf zich gepresenteerd op de 
school. De school formeert dan een Raad van Kinderen. In juli 
2015 maken de leerlingen hun ideeën bekend aan de Raad van 
Bestuur van ANVR. “Onze leerlingen helpen zo mee om dit be-
drijf duurzamer te maken. Kinderen denken op een heel ander 
niveau, wat tot interessante ideeën kan leiden.”, aldus Martijn.
 
Energieneutrale school
De school streeft ernaar om in 2018 als duurzame school te 
boek te staan. “Het liefst zonder energierekening, energieneu-
traal dus. Het ontwikkelingstraject is dit jaar van start gegaan 
en we betrekken de leerkrachten, leerlingen, en de ouders 
hierbij.” De Malelande neemt duurzaamheid en techniek op in 
het onderwijsprogramma. Ook zoekt de school samenwerking 
met de gemeente, de wijk en het bedrijfsleven om haar doel te 
bereiken. Gemeente Amersfoort  streeft er naar om in 2030 een 

De Malelande wordt duurzaam 

Duurzaamheid moet 
een plaats krijgen in 
het onderwijs
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat scholen structureel aandacht aan duurzaamheid gaan besteden. In november 
2014 is een motie van de Partij voor de Dieren over duurzaamheid in het onderwijs aangenomen. De Kamer vindt aandacht voor 
dieren, natuur en milieu nodig om goed te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie. Onderzocht wordt 
hoe duurzaamheid een integraal onderdeel kan worden van het lespakket. Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijs-
woordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus tekenden afgelopen maand het 
Verdrag duurzaamheid in het onderwijs. De Groene Generatie, een organisatie die onderzoek doet en campagnes verzorgt op het 
gebied van groen onderwijs, nam het initiatief voor het Verdrag om de regering ervan te overtuigen dat jongeren kennis over duur-
zaamheid nodig hebben. Het Verdrag moet ertoe leiden dat de overheid duurzaamheid in het onderwijs structureel ondersteunt en 
stimuleert. Dankzij de aangenomen motie moet de regering met een voorstel komen hoe zij dit willen gaan doen. 
Esther Ouwehand: “Jongeren hebben niet voor niks dit sterke groene geluid laten horen. Ik ben blij dat we van zoveel partijen steun 
krijgen om duurzaamheid eindelijk op de kaart te zetten in het onderwijs. De grootste uitdaging waar deze generatie voor staat is 
de vraag hoe we de aarde leefbaar kunnen houden. Een duurzame samenleving begint op school. Het is logisch dat dieren-, natuur- 
en milieuonderwijs vast onderdeel gaat uitmaken van het lesprogramma.”

CO2 neutrale stad te zijn. Dat sluit mooi op elkaar aan. 
 
duurzaamheidweek
“Bedrijven komen naar ons toe en wij gaan naar bedrijven toe.” 
In april houdt de school een techniek- en duurzaamheidweek. 
Het bedrijf dat alle energieverslindende lampen heeft vervan-
gen door LED verlichting heeft al toegezegd om uitleg te komen 
geven. “Kinderen hebben veel vragen over de led lampen: hoe 
werken ze en hoe komt het dat ze maar 20 procent van de ener-
gie verbruiken van TL lampen. Ook de Duurzame Ontdekbus van 
Doezo?! komt langs waarin kinderen kunnen experimenteren 
met techniek en ontdekken wat zij zelf kunnen doen om hun 
eigen ecologische voetafdruk kleiner te maken. 
 
Prijsvraag
In het kader van de Dag van de Duurzaamheid  (10 oktober) 
heeft de school een prijsvraag uitgeschreven. Leerlingen uit alle 
klassen verzinnen een eenvoudig te realiseren en duurzaam idee 
voor de school. Het beste idee zal op korte termijn toegepast 
gaan worden. “Wat de prijs inhoudt, dat blijft nog even een 
geheim. Maar het zal niet iets van plastic zijn, dat kan natuurlijk 
niet.”, zegt schooldirecteur Martijn lachend.  
In groep 4A brainstormen de kinderen alvast over hun duur-
zaamste idee. Eline vindt dat oude boeken maar opnieuw 
gerecycled moeten worden om er nieuw papier en boeken van 
te maken. Kas gaat dingen op het schoolplein in de prullenbak 
stoppen en Koen wil gelijk met een tas naar de fietsenstalling 
toe om alle zakjes en andere rommel op te rapen. Scott vertelt 
dat hij aan papa en mama gaat vragen om geen pakjes drinken 
meer te kopen.  
Kevin vat het project mooi samen: “Je moet nog heel lang in de 
wereld leven, dus er zuinig op zijn.”

‘EEN 
dUUrzaME 

SaMENlEviNg 
bEgiNt oP 
SChool.’
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VO doet ‘Goed voor het milieu’ en gaat naar basisscholen
Op het Vathorst College hebben wij projectweken en een van deze projecten was ‘Goed voor 
het milieu’. Tijdens dit project zetten tweedejaars, onder begeleiding van vierdejaars zich in voor 
het milieu. Wij zijn naar verschillende basisscholen geweest om de kinderen te informeren over 
zwerfafval en we zijn daarna naar buiten gegaan om zwerfafval op te ruimen. Veel mensen rea-
liseren zich namelijk niet wat voor schade zwerfafval aanricht aan het milieu; dieren gaan eraan 
dood, het trekt ongedierte aan en het geeft mensen een onveilig gevoel. Het werd dus tijd om 
er iets aan te gaan doen.

Het project begon op maandag, toen de vierdejaars begonnen met een inleidende presentatie 
over de opdracht van de tweedejaars. Ze moesten informatie gaan zoeken over zwerfafval en 
dat de volgende dag presenteren op de basisscholen. De leerlingen hadden leuke lessen be-
dacht met quizzen en leuke weetjes, die ze daarna ook nog voor elkaar presenteerden. Deze dag 
ging echt supergoed en er zaten leuke producten tussen en iedereen deed goed mee!

Dinsdag was de dag dat we ook echt naar de basisscholen mochten om de presentatie te gaan 
houden. Sommige tweedejaars vonden dit nog wel een beetje spannend, maar uiteindelijk had-
den ze super goede presentaties gehouden en ging het contact met de basisschoolleerlingen 
heel erg goed, wat het gezellig maakte. Vervolgens gingen ze met z’n allen naar buiten en de 
meeste kinderen waren heel erg enthousiast, vonden het leuk en wilden zelfs dat de begeleiders 
nooit meer weggingen! 
 
Wel werd tijdens opruimen van het zwerfafval duidelijk dat er in Amersfoort nog heel veel 
zwerfafval op de grond ligt. Het viel ons op dat we de vreemdste dingen tegenkwamen, bijvoor-
beeld lucifers, lampionnetjes en een heleboel andere dingen. Ook waren er niet overal genoeg 
prullenbakken, waardoor er nog erg veel zwerfafval op de grond lag en dat is natuurlijk niet de 
bedoeling! Wij vonden het allemaal heel erg leuk dat wij iets konden doen tegen zwerfafval en 
we hebben er heel erg veel van geleerd, niet alleen over zwerfafval, maar ook over het leider-
schap, planning en organisatie.

Geschreven door Ellen Brouwer uit klas 4a1 van het Vathorst College

Na het eerste project van ‘Goed voor het milieu’ zijn we over-
gegaan naar het tweede project. Deze keer hadden wij 20 
tweedejaars die zich wilden inzetten voor het milieu. Deze keer 
gingen zij een andere doelgroep bewust maken van zwerfafval: 
de bewoners van de stad. Ze gingen naar de binnenstad, om 
daar campagne te voeren tegen zwerfafval.

De eerste dag kregen de tweedejaars  een inleidende presenta-
tie over wat hen te doen stond. Vervolgens gingen zij naar De 
Ridder in Vathorst, waar zij nog meer informatie kregen over 
zwerfafval. Daarna gingen zij zich inzetten voor het milieu en 

voortgEzEtoNdErWijS

zwerfafval opruimen. In drie groepen gingen zij de wijk door.  In 
totaal zijn er 6 hele volle vuilniszakken opgehaald.

Nadat de tweedejaars informatie hadden gekregen, gingen zij 
een campagne bedenken om in de binnenstad uit te voeren. Er 
werden posters en flyers gemaakt en sommige tweedejaars gin-
gen in dierenpak met een prullenbak de stad door om ervoor 
te zorgen dat zwerfafval uit de stad verdween. Voor sommige 
leerlingen was deze dag wel wat moeilijker, omdat ze echt zelf 
de vrijheid kregen om iets te bedenken en dat ging niet hele-
maal goed. De leerlingen hadden daarom wat meer aansporing 
nodig van hun leiders en daarna ging het ook wel weer goed.

De leerlingen durfden de mensen in de stad goed aan te spre-
ken en er waren veel mensen die wilden luisteren naar wat de 
leerlingen te zeggen hadden. Het was een hele leuke dag en ie-
dereen had er veel van geleerd. Wat ons opviel was dat mensen 
meer naar je luisteren, wanneer je je in een gek pak kleedde, 
want dat trok wel echt de aandacht. 

Gemaakt door Ellen Brouwer uit klas 4a1 van het Vathorst College

VO doet ‘Goed voor het milieu’ en gaat naar de binnenstad
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Algemeen e-mailadres: cnme-scholen@amersfoort.nl

CNME landgoed Schothorst
Contactpersonen: Sjoke Bosch, Anne de Feijter, Joost Buddingh
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

Voor leskisten en materiaalpakketten Amersfoort-zuid 
(voormalig uitleenpunt op de Vosheuvel)
Contactpersoon: Sjoke Bosch
T (033) 469 52 05
Sjoke Bosch T (06) 525 355 86
    
locatie de brinkhorst, uitleenpunt voor Vathorst en 
Hooglanderveen
Contactpersoon: Joost Buddingh
Wageningseberg 43, Amersfoort
T (033) 469 52 08
Open op: dinsdag en woensdag  van 13.30 tot 16.30 uur.

Op vrijdag 6 februari 2015 is het ‘Warme Truiendag’. Het is urgent dat we 
wat doen aan klimaatsverandering! Kom daarom in actie en doe op school 
wat tegen de opwarming van de aarde. Het onderwerp onder de aandacht 
brengen is prima. De leerlingen informeren over het probleem zodat ze 
zich ervan bewust worden, is stap één. De volgende stap, die er echt toe 
doet, is werken aan oplossingen. Door op school de thermostaat 1 graad 
lager te zetten, bespaar je 7% energie. Dat betekent ook 7% minder CO2 . 
Dat helpt!
Kijk op www.warmetruiendag.nl hoe je op een leuke manier aandacht 
schenkt aan dit onderwerp. Er zijn veel leuke leerzame ideeën te vinden. 
Wordt het de verkiezing van de leukste warme trui of toch die wedstrijd 
‘wie breidt de langste das in 1 uur?’. We stellen het op prijs om te horen wat 
jullie gaan doen.

dit schooljaar: Rond Koningsdag, Bevrijdingsdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 
kiezen sommige scholen ervoor om af te wijken van de door de overheid aangewezen 
vakantieperiodes. Onze planning is wel daarop afgestemd: vrij van 2 mei t/m 10 mei 2015.
Wijkt uw school daarvan af, dan moet u alert zijn op de reserveringen die uw school heeft 
gemaakt in de digitale NME-gids voor leskisten, instructies en materiaalpakketten.

Schooljaar 2015-2016: Binnenkort gaan wij weer de planning maken voor komend 
schooljaar. Wij gaan dan uit van de volgende meivakantie: 30 april t/m 8 mei 2016.
Weet u nu al dat uw school daarvan gaat afwijken, dan vragen we u de alternatieve va-
kantieperiode in 2016 door te geven.

Meedenken over het 
aanbod van het CNME

Warme Truiendag

Afwijkende vakanties op basisscholen

Komende weken denken de educatieve medewerkers van het CNME 
na over haar NME-aanbod voor het basisonderwijs. Sluit het huidige 
aanbod van leskisten en themalessen en de manier van aanbieden 
nog steeds goed aan het huidige onderwijs? Wat zijn wensen van 
scholen? Hierover gaan zij in gesprek met leerkrachten van diverse 
scholen in Amersfoort. Wilt u hieraan meedoen, stuur dan een mail-
tje naar cnme-scholen@amersfoort.nl. 



Wie is wie op CNME 
Landgoed Schothorst?

Wie werkt er op het CNME? Wie krijgt u aan te telefoon 
of wie komt u tegen als u een themales komt doen of 
een leskist ophaalt?
Er werken heel wat mensen op het CNME: betaalde 
medewerkers en vrijwilligers. Wat doen al die mensen? 
Het onderhouden van het park, het verzorgen van 
de dieren, het bijhouden van de bloementuin, enz. 
Daarnaast zijn er mensen die binnen werken en met 
educatie, communicatie en coördinatie bezig zijn. 
Lees in deze special welke taken de medewerkers van 
het CNME hebben.

Sjoke Bosch 
In 2002 begon ik als vrijwilliger en hield ik mij met name bezig met het verzorgen van 
de dieren en organiseren van activiteiten op het middeleeuws erf. In die tijd was ik lid 
van de levende historie groep de Sibbe die één keer per maand de openstelling op het 
middeleeuws erf verzorgt.
In 2005 ben ik 2 dagen in vaste dienst gekomen met als taak het verzorgen van de uitleen 
van de leskisten en begeleiden van de themalessen op landgoed Schothorst. 
Momenteel werk ik 28 uur en mijn taken zijn uitgebreid met het organiseren van diverse 
projecten en activiteiten o.a. de kabouterdag, de boomfeestdag, Lets go Oud’side en 
het zwerfafval project. We lenen nu ook kisten uit aan BSO’s, verhuren tassen voor 
kinderfeestjes en doen projecten met het voortgezet onderwijs.



Joost Buddingh 
Voor velen een vertrouwd gezicht, want al jaren werk ik op Landgoed Schothorst. Een 
greep uit mijn werk: meewerken aan nieuwsbrieven, organiseren PAN bijeenkomst, 
maken van de roosters voor alle uitleen en activiteiten. Dit jaar heb ik de NME-
coördinatorencursus gegeven. Dat deed ik samen met iemand van de CED-groep. Verder 
leen ik leskisten uit en bedenk bijvoorbeeld speurtochten voor publieksdagen. Verder geef 
ik  instructies aan leerkrachten basisonderwijs voor themalessen. Voor de themalessen op 
Natuurboerderij de Brinkhorst ben ik de gastheer en ook de leskist uitleen regel ik daar. 
Verder beantwoord ik veel mailtjes van voornamelijk scholen. Momenteel denk ik mee aan 
de ontwikkeling van onze diensten in ‘Het Groene Huis’.

Anne de Feijter 
Sinds 2001 ben ik werkzaam bij het CNME. Waar ik mij voorheen vooral bezig hield met 
de ontwikkeling van lesmateriaal voor het basisonderwijs en het opzetten van educatie 
op Natuurboerderij De Brinkhorst, richt ik me nu op de doelgroep Kinderopvang. Ik 
geef trainingen en workshops aan pedagogisch medewerkers over natuurbeleving met 
kinderen. Daarnaast werk ik aan het onderwerp natuurlijk spelen en groene schoolpleinen. 
Ik adviseer scholen die een wens hebben om een groene speel- en leerruimte aan te 
leggen in hun schoolomgeving. Op maat werken en met de school meedenken, vind ik 
belangrijk en erg leuk. Ik ben ook twee dagen per week werkzaam op het stadhuis, in het 
team Samen Duurzaam. In die functie ben ik vooral met stadslandbouw en duurzaam 
voedsel bezig.

Carla van Dorp-Emmink
Ik geef leiding aan het team Milieucommunicatie, waarvan het CNME deel uitmaakt. Naast 
het werken met en voor scholen, werken we ook in toenemende mate met allerlei partijen 
in de stad. Het doel is om gezamenlijk tot een energieneutrale gemeente te komen: iedere 
bewoner en gebruiker van de stad kan daar een rol in hebben. Dat ondersteunen wij op 
allerlei manieren, denk bijvoorbeeld aan 033Energie.

Edward Dijkema 
Als projectleider Sociale Activering begeleid ik de buitenploeg van het CNME. Dit 
zijn mensen die als gevolg van psychosociale problemen een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. Deze ploeg onderhoudt bijvoorbeeld de Middeleeuwse moestuin en 
akker. Hier worden de groenten, kruiden, en granen verbouwd die weer gebruikt worden 
tijdens de Middeleeuwse lessen. Wij zorgen verder o.a. voor het brandhout en de stokken 
waarmee de broodjes gebakken kunnen worden. 

Leo van Kessel 
Ik werk bijna 25 jaar bij CNME Landgoed Schothorst; onderdeel van het meubilair, dus! Ik 
beheer de gebouwen op Landgoed Schothorst, maak educatieve materialen (denk aan 
de houten leskisten en veel van de inhoud daarvan), doe onderhoud op het middeleeuws 
erf, ontvang soms klassen, ben Ploegleider BHV en doe ARBO-zaken. Ook verzorgde ik in 
het voormalige hoofdgebouw de aquaria. Ik kijk uit naar de komst van Het Groene Huis! 
Volgens mij wordt het een mooi en functioneel gebouw, zowel voor al onze bezoekers als 
voor ons eigen team.



Theo Hotke 
Op het landgoed Schothorst heb ik de volgende taken: 
Begeleiden van de 60 vrijwilligers die zich o.a. bezig houden met:  
•   het klaarmaken van de leskisten om ze opnieuw aan de scholen uit te lenen
•   het maken en herstellen van lesmateriaal 
•   het ontvangen van schoolklassen en het aannemen van telefoontjes
Verder begeleid ik de ontwerper die met het interieur van Het Groene Huis aan de gang is 
en betrek ik groene groepen in Amersfoort bij “Het Groen Huis”.

Pauline van Norden 
Na zes jaar met veel passie en plezier te hebben gewerkt bij CNME Landgoed Schothorst 
heb ik deze zomer binnen de afdeling milieu een nieuwe functie gekregen. Toch doe ik nu 
nog wel een klus voor het CNME. Ik ga helpen om Het Groene Huis straks goed te laten 
functioneren door nu al alle betrokkenen na te laten denken over optimaal gebruik van 
het gebouw te dienste van de natuur en het milieu in de stad.

Linda van der Star-Stolk 
Ik werk sinds 2005 voor de gemeente Amersfoort als managementassistente en sinds kort 
als officemanager bij het CNME. De werkzaamheden zijn heel divers en bestaan onder 
andere uit het teksten schrijven voor de website of voor de krant.  Als gastvrouw van het 
CNME beantwoord ik alle vragen van bezoekers die per mail en telefoon binnenkomen, 
denk aan: reserveringen van vergaderruimtes en vragen over de kinderfeestjes op 
Landgoed Schothorst.

Bas de Jong 
Mijn werk op Schothorst is ondersteunend waar dat nodig is. Soms voer ik de dieren 
of val op de woensdagen en vrijdagen in als het erf is opengesteld voor publiek. Een 
belangrijke taak is ook het plaatsen van materialen die nodig zijn bij de verschillende 
activiteiten die verzorgd worden, met name voor de themalessen voor de leerlingen van 
het basisonderwijs, maar ook bij meer algemene educatieve routes, zoals de vlinder- en 
herfstactiviteit. Verder houd ik de zogenaamde vegetatietuinen bij, waar het publiek 
kennis kan nemen van de verschillende landschapstypen en de daarbij behorende 
vegetatie.

Magda Fafara 
Sinds 2002 heb ik verschillende afdelingen van de gemeente Amersfoort gewerkt: 
Projectmanagement, Wijkontwikkeling, Citymarketing en Welzijn & Onderwijs. Per 
januari 2015 kom ik het team CNME versterken. Ik ga ervoor zorgen dat CNME online 
nog makkelijker te vinden is en dat de bekendheid van alle CNME producten en diensten 
vergroot wordt. 
Ik wil dat er zo veel mogelijk Amersfoorters bekend zijn met het Landgoed Schothorst en 
het lesmateriaal dat CNME ontwikkeld heeft. Ik ga CNME promoten als ideale plek voor 
natuur-, milieu-, en duurzaamheidactiviteiten. 
Ik verbind scholen, organisaties, bedrijven en het CNME met elkaar zodat er mooie 
milieuprojecten en samenwerkingsverbanden ontstaan. Met  Amersfoortse scholen, vooral 
voortgezet onderwijs, ga ik overleggen om het lesaanbod van CNME zo veel mogelijk af te 
stemmen op de lesprogramma’s van de scholen. Ik heb er veel zin in!



Silvio Milia 
Vanaf januari 2015 werk ik één dag in de week voor het CNME. Daarnaast blijf ik op 
het stadhuis werken, waar ik sinds 2009 werk. Bij het CNME ga ik het team versterken. 
Vooral met het onderwerp (zwerf)afval ga ik aan de slag. Door mijn contacten met het 
middelbaar beroepsonderwijs en vanuit mijn eerdere werkzaamheden bij de gemeente op 
bijvoorbeeld het terrein van Economie en Cultuur, voeg ik iets toe aan het team. Daarbij 
zal ik gebruik maken van mijn sterke kanten als netwerker en zo proberen om diverse 
partijen met elkaar te verbinden en om op die manier wat te betekenen voor de klant van 
het CNME: voor U. 

Rob Hemmelder
Ik ben de beheerder hier op het Centrum. Ik werk hier al vanaf 1986 en heb meegeholpen 
met de aanleg van de tuinen en delen van het Landgoed. Ik hou veel van de natuur 
en ik probeer ook zoveel mogelijk natuur hier op het Landgoed een plaats te geven. 
Een voorbeeld: als je hier komt om vlinders te kijken, probeer ik door mijn werk ervoor 
te zorgen dat er ook veel verschillende vlinders te zien zijn. Door aan een geschikte 
biotoop voor vlinders te werken, creëer ik die mogelijkheid. Ik draag ook zorg voor de 
natuurcollectie (o.a. opgezette dieren). 
Ik weet ook best wel veel van de geschiedenis van het Landgoed. Ik vind het fijn als 
mensen hier van de natuur kunnen leren en genieten. Als vrijwilliger organiseer ik jaarlijks 
de paddentrek op de Schothorsterlaan.


