
Uitnodiging 

       
 
Thema bijeenkomst jongeren betrokkenheid in Nationale Parken en Landschappen 
 
Woensdag 27 maart ’19 van 10:00 - 16:00 uur  
De Kolonie, Bilzerweg 88, 3665 As,  
Nationaal Park Hoge Kempen (België) 
 
Tijdens de Europarc Conferentie in Schotland in 2018  hebben de jongeren een Jongeren Manifest 
gepresenteerd. Oproep van de jongeren is om hen meer te betrekken bij de ontwikkelingen in Natuur en 
Landschap. 
De vraag voor veel Nationale Parken en Landschappen is vervolgens hoe je dat dan doet. Zijn er al goede 
voorbeelden, waar jongeren succesvol betrokken worden? Wat willen jongeren zelf, hoe start je met een 
groep jongeren. Inmiddels hebben zich al 10 jongeren aangemeld. Het gaat dus niet alleen óver jongeren, 
maar ook sámen met jongeren.  
 
Dit zijn vragen die we met elkaar op 27 maart gaan bespreken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door 
Europarc sectie Low Countries in samenwerking met het Nationaal Parken Bureau voor Nationale Parken en 
(regionale) landschappen. 
 
Programma 
10.00  Welkom door Ignace Schops, voorzitter Europarc Federation en directeur Regionaal Landschap 

Kempen en Maasland vzw. 
10.10  Opening door Hendrik Oosterveld, voorzitter Europarc sectie Low Countries,  voorzitter 

Samenwerkingsverband Nationale Parken en Nationaal Park Drentsche Aa 
10.15 Welke programma’s voor jongeren zijn er in Nederland en België. Presentatie Thea Peters, 

coördinatie Educatie Nationale Parken Nederland en André Mulders, coördinatie Educatie 
Nationaal Park Hoge Kempen. 

11.15 korte koffiebreak 
11:30 Jongeren zelf aan het woord, wat doen ze en wat willen ze graag; Presentatie door Junior Rangers, 

Youth+, JNM, Laura, Karlijn, Matts, Wilco, Bart, Ward en Rani 
12:00 Korte pitches (2 minuten) van inspirerende voorbeelden. Aanmelden voor spreektijd voor dit 

onderdeel kan tot 15 maart. Een deel van de voorbeelden worden in workshop 3 verder uitgediept. 
12:30 Lunch  
 
Workshops 

13:30-14:30  workshop ronde 1 
14:40-15:40  workshop ronde 2 
15:45 -16.00  korte terugkoppeling uit de workshops 
16.00   afsluiting door de voorzitter 

 
1) Hoe start je met een jongeren programma - zoals Junior 
Rangers - als er in jouw gebied nog weinig of geen jongeren 
actief zijn?  
2) Hoe betrek je 18+ jongeren in je park, wat verwacht je als 
bestuur van jongeren participatie? Wat verwachten jongeren 
zelf? Wat moet je doen om jongeren een stem te geven, een 
bijdrage te laten leveren?  
3) Voorbeelden van inspirerende jongeren projecten, binnen- en 
buitenschools. Wat houdt het in, hoe het pak je het aan en wat 
zijn/waren de resultaten?   
 

 



 
 
Praktische informatie 

 
De bijeenkomst vindt plaats in Taverne De Kolonie, Bilzerweg 88, 3665 As. De bijeenkomst is nadrukkelijk 
bedoeld voor zowel bestuurders/medewerkers van Nationale Parken (regionale) landschappen, als de 
jongeren uit de gebieden. 
 
Voor degenen die van ver komen, is er mogelijkheid om te overnachten (eigen kosten).  
Hotel ECU,  Europalaan 46, B-3600 Genk,  https://www.differenthotels.be/nl/Hotels/Hotel-ECU 
Jeugdherberg Boekrakelaan 30, 3600 Genk  https://www.jeugdherbergen.be/nl/bokrijk-genk 
 

Blijf je overnachten dan kun je op 26 maart ‘19 deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd, aanvang 18u30: 
La Dolce Vita 
Winterslagstraat 45 
3600 Genk 
Het diner wordt aangeboden door Regionaal Landschap Kempen en Maasland/Nationaal Park Hoge 
Kempen. In verband met de reservering wel graag voor 20 maart laten weten of je komt. 
 

Aanmelden 
Er zijn aan de deelname van de bijeenkomst geen kosten verbonden. Wel horen we graag voor 20 maart 
wie er komt met het oog op de reservering voor de catering. 
Je kunt je aanmelden door onderstaand strookje in te vullen, te kopiëren in een mail naar Natalie Henseler:  
natalie@rlkm.be (of de gevraagde gegevens in de mail aan te geven).  
 
 

 
Ja, ik kom naar de themabijeenkomst jongerenbetrokkenheid in Nationale Parken en Landschappen 
 

Naam  

Organisatie  

Email  

Aantal personen  

Ik kom de avond ervoor en wil 
graag mee-eten 

Ja  /  nee 

dieetwensen  

Workshopronde  1  

Workshopronde 2  

 
 
Ter inspiratie:  https://www.europarc.org/nature/young-people/youth-manifesto/  (het Manifest is ook 
vertaald naar het Nederlands, even naar beneden scrollen).  
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