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Wat is de (buurt)Natuurwerkdag? 

Een dag waarop iedereen uit de buurt mee kan werken aan het behoud en herstel van natuur en 

landschap in de buurt. Op die dag pak je klussen aan waar je (extra) hulp van de buurt goed kunt 

gebruiken. Denk aan: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, 

snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet.  

Het netwerk van lokale organisaties/initiatieven bereiden de dag en werkzaamheden voor (geschikte 

klussen bedenken, organiseren gereedschap, materiaal, catering en afstemming gemeente). 

Buurtbewoners worden uitgenodigd om die dag mee te helpen. Zo heb je met elkaar een productieve én 

gezellige dag.  

De buurtnatuurwerkdag is afgeleide van de landelijke Natuurwerkdag die elke eerste zaterdag van 

november plaatsvindt. Via www.natuurwerkdag.nl kun je voor die dag klussen aanbieden én vinden.  

Voorbeelden uit de praktijk 

Via www.natuurwerkdag.nl kun je inspiratie opdoen voor klussen die zich lenen voor een 

buurtnatuurwerkdag. In Gelderland zijn als onderdeel van het project Levend Landschap op verschillende 

plekken dorpswerkdagen georganiseerd.  

Betrokken organisaties 

Het initiatief voor een buurtnatuurwerkdag ligt bij lokale organisaties en initiatieven, het lokale Groen aan 

de Buurt-netwerk. Andere organisaties kunnen meedoen en ondersteunen met promotie, expertise, 

gereedschap, plantmateriaal en aan- en afvoer van snoeimateriaal. Denk aan (verschillende afdelingen 

van) de gemeente, terreinbeherende organisaties enz.  

De landelijke Natuurwerkdag wordt georganiseerd door: LandschappenNL. Partners zijn: Groen & fit 

collectief, Nationale Postcode Loterij, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Scouting Nederland, 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, IVN, A Rocha.  

Wat kunt u doen? 

Neem het initiatief voor een buurtnatuurwerkdag of meld een eigen activiteit aan voor de landelijke 

Natuurwerkdag in november via www.natuurwerkdag.nl.  

Meer info en contact 

Landelijke Natuurwerkdag: www.natuurwerkdag.nl. Wil je met een buurtnatuurwerkdag aan de slag? Leg 

dan contact met de Groen aan de Buurt procesbegeleider van IVN of LEU in jouw gemeente.  

BuurtNatuurwerkdag 

 
Lekker buiten aan de slag met de buurt 
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Beeld: Groen Dichterbij  
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