
Vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren 

16 maart 2013, Agnes van den Berg 



DOEL ONDERZOEK 
 Meer inzicht verkrijgen in… 
● de langetermijngevolgen van deelname aan 

WoesteLand zomerkampen voor het welzijn en de 
levenshouding van deelnemers 

● de motieven die de afgelopen vijftig jaar een rol 
hebben gespeeld in de beslissing van jongeren om deel 
te nemen aan de kampen. 

Uitvoering: Alterra & Wetenschapswinkel Wageningen UR 
Fransje Langers, Bram ten Cate, Joke Luttik 

 met medewerking van: ACT studenten: 
 Majorie van den Berg,  Tim Hofmeester, Lusine Margaryan,  Lucero 
 Oyarzun, Astrid Roelofs, Britt Stikvoort, Berhanu Wondmagegn 

Begeleiding WoesteLand 

Job van den Assem, Jaap van Netten 

 
 



OPZET ONDERZOEK 

1. WORKSHOPS  
● Groepsgesprekken met 28 bezoekers van de 

reünie in mei 2011  
 herinneringen 

2. ONLINE SURVEY 
● Enquête onder 136 (oud-)deelnemers  

 invloed op verdere leven 

3. INTERVIEWS JONGEREN 
● Interviews met 32 jongeren (deelnemers en niet-

deelnemers)  
 motieven en beeld WoesteLand 

 



WORKSHOPS: Natuurervaringen, 
wat doet het met je? 

• 4 x 1,5 à 2 uur 
• 6-7 deelnemers per 

workshop 
• 11 mannen, 17 vrouwen 
• 22-69 jaar 
• Parallel met beheerwerk 
• Thema’s 

• Herinneringen 
• Effecten 
• Motieven 

 
 



Herinneringen 

Machogedrag, geen klik, wij-zij  
gevoel, jongeren moeten verwijderen 



Effecten op verdere leven: 4 richtingen 

1. Persoonlijke groei 
Als deelnemer zag ik de 
begeleiders: jeetje, dat je dat 
durft. Een aantal jaar later 
ging ik dat zelf doen. Toen 
had ik de verwondering die 
[andere deelnemer] ook 
schetste: he, wat is dat nou: 
ze luisteren naar mij. Ik kon 
het!   
 
Man, 47 jaar 



Effecten op verdere leven: 4 richtingen 

2. Sociale netwerk 
 
Ik heb mijn beste vrienden er 
aan overgehouden. Die paar 
mensen uit mijn WVK en NJN 
tijd, dat zijn die mensen die bij 
mij horen. We zoeken elkaar 
vaak op. Al die anderen die 
gekomen zijn ervoor en erna, 
uit mijn studententijd 
bijvoorbeeld, die  
zijn niet zo belangrijk voor mij 
als deze jongens.  
 
Man, 65 jaar 



Effecten op verdere leven: 4 richtingen 

3. Milieubewust handelen 

Ik ben ook niet zo materialistisch. 
Dat heeft denk ik ook te maken 
met de houding die je hebt 
geleerd of opgedaan bij de WVK. 
Want hier hoeft het allemaal niet: 
de nieuwste iPhone, de dikste 
auto. Daar wordt je eerder op 
afgerekend.  
 
Man, 47 jaar  



Effecten op verdere leven: 4 richtingen 

4. (Groene) carrière 

Daar heb ik ook nog steeds in mijn 
werk heel concreet profijt van. Ik 
teer uit mijn didactische 
ervaringskennis en vaardigheden  
van die kampen: het bedenken van 
aansprekende programma’s, hoe je 
dat op een groep kunt overbrengen. 
Ik ben uiteindelijk docent geworden, 
terwijl ik daar nooit een opleiding 
voor heb gedaan.  
 
Vrouw, 38 jaar  



Motieven 



Werkzame ingrediënten 



ONLINE SURVEY 

• 300 (oud-)deelnemers 
benaderd, 136 complete 
vragenlijsten 

• 51% man, 49% vrouw 
• 18-73 jaar, 88% HBO of hoger 
• 70% > 5 jaar actief 
 

 
 

Jaar actief geworden % 

1962-1971 11% 

1972-1981 26% 

1982-1991 32% 

1992-2001 20% 

2002-2009 11% 

Total 100% 



Ervaring deelname 



Effect deelname 



Welke effecten? 

Effecten op eigenwaarde (oranje), competenties (paars) en milieubewust handelen (groen) 
(1 = helemaal niet van toepassing, 7 = heel erg van toepassing) 



Redenen positieve ervaringen & effecten 



Huidige levensinstelling 



Betrokkenheid bij IVN 

Op welke wijze ben je op dit moment 
betrokken bij IVN?  N = 44 

% 

Als donateur/passief lid 45% 

Als vrijwilliger 25% 

Als vrijwilliger bij WoesteLand 23% 

Als betaalde kracht 9% 

Anders, namelijk: 9% 



Beroepskeuze 



Milieubewustzijn 

“Ik trek eerst een trui aan, en pas als ik het dan nog koud vind zet 
ik de verwarming hoger” 

80% 
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Opvoeding kinderen 

 60% heeft kinderen 
 95% geeft aan dat WoesteLand van invloed is geweest op 

opvoeding kinderen (67% sterke/zeer sterke invloed) 
 Invloed komt vooral tot uiting in: 

● Voorbeeldgedrag (van jongsaf aan mee naar buiten) 
● Milieuvriendelijk gedrag (zuinig met energie en 

gezond eten) 
● “Kinderen bewust maken van hoe de wereld in 

elkaar zit” 
 



Motieven: 4 subgroepen 

1. Gedeelde idealen (n=51) 
2. Eén met natuur (n = 19) 
3. Gezelligheid voor een leuke prijs (n = 6) 
4. Combinatiegroep (n = 61) 



Rol zelfselectie? 
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INTERVIEWS JONGEREN 
6 begeleiders, 6 deelnemers, 6 afhakers, 14 niet-deelnemers 

Gezellig,  
Sociaal, 

Gelijkgestemd,  

Kinderachtig, 
Beetje raar,  

Buitengesloten 
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Aanbevelingen 

• Maak gebruik van netwerken van vrienden en familie van 
deelnemers  

• Maak mond-tot-mond reclame bijvoorbeeld via sociale 
netwerken en op festivals 

• Communiceer het profiel van WoesteLand en geef duidelijke 
informatie over de activiteiten 

• Creëer een gevarieerd aanbod aan activiteiten dat 
verschillende deelnemers aanspreekt  

• Benadruk de ‘selling points’:  
• het gezamenlijk werken in de natuur 
• bijzondere locaties 
• goedkope vakantie  
• de sociale ervaring 
• mogelijkheden tot persoonlijke groei. 
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