
NIELS STELT ZICH VOOR 
 

Nog even geduld en dan mag ik! Per 1 januari ben ik de nieuwe educatief medewerker van de 
Natuurtuin. Ik weet al een tijdje dat ik voor de Natuurtuin aan de slag mag, dus ik sta te popelen 
om te kunnen beginnen 

 

Mijn naam is Niels Kerstes. Ik ben 36 jaar en woon, best toepasselijk voor een bioloog, in Dieren. Ik 
studeerde in Wageningen en deed daarna nog een aantal jaar onderzoek als evolutionair ecoloog 
(evolutionair ecologen onderzoeken hoe soorten zich in de loop van de tijd aanpassen aan hun 
omgeving en aan andere soorten). Na mijn tijd als onderzoeker ben ik me gaan bezighouden met 
natuureducatie en wetenschapscommunicatie. Want wanneer ik iets nieuws en fascinerends 
ontdek over de natuur, dan wil ik dat zo snel mogelijk delen met zoveel mogelijk mensen. 

 

 

Omdat ik jarenlang midden in een grote stad in het westen heb gewoond, weet ik hoe belangrijk 
een plek als de Natuurtuin kan zijn voor kinderen in de stad. De komende tijd ga ik hard mijn best 
doen om inspirerende lespakketten voor de Natuurtuin te maken. Net als mijn voorganger wil ik 
kinderen zelf laten ervaren en ontdekken hoe vernuftig de natuur in elkaar zit. Daarbij probeer ik 
de kinderen aan het denken te zetten over wat de natuur voor ze betekent, en wat zij voor de 
natuur kunnen betekenen. Ik hoop mijn verwondering voor de natuur over te brengen op de 
kinderen, want vanuit verwondering ontstaat nieuwsgierigheid, begrip en uiteindelijk – hopelijk - 
de bereidheid om te zorgen voor een groene en diverse omgeving. 

 

Ik kijk er erg naar uit om iedereen bij de Natuurtuin te leren kennen en samen te werken aan 
leerzame en leuke lesprogramma’s! 

 

PS Ben je nieuwsgierig naar wat ik eerder heb gedaan, kijk dan eens op mijn website: 
www.nielskerstes.nl 

http://www.nielskerstes.nl/


KINDEREN BIJ MOZAIEK 
 

 

HELAAS ......... GEEN NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

 

 
Ons mozaïek heeft 
belangstelling bij groot en 
klein. Bij het verlaten van de 
Tuin zag ik twee jochies die 
ons mozaïek aandachtig 
bestudeerden. 
Te mooi om dat niet even te 
vereeuwigen. 

 

Peter Engelhard 

 

Hoe vaak zeggen we dit jaar niet “helaas…….”. Nu ook weer: Helaas kunnen we het nieuwe jaar 
niet met elkaar inluiden onder het genot van een drankje en de overbekende hapjes tijdens onze 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Het kan niet! Heel jammer. De datum was begin dit jaar al 
geprikt en de combinatie met een warm afscheid van Louis zagen we helemaal voor ons. Maar 
toen kwam “het” virus en vielen de plannen in duigen. Het afscheid van Louis vindt nu plaats in 
een kleine kring van genodigden zodra het weer kan. Helaas, het is niet anders. Volgend jaar 
beter…. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mari-José Weijs, 2 december 2020 
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