
  

Wat is IVN, waar staat het voor? 

IVN, Instituut voor educatie en 

duurzaamheid, is een landelijke 

organisatie. IVN wil door voorlichting en 

educatie begrip bijbrengen voor de 

natuur en wijzen op een gezond milieu. 

IVN werkt aan een duurzame 

samenleving. In Nederland zijn 174 

afdelingen actief met zo’n 17.000 leden. 

Daarnaast willen IVN-ers gewoon 

genieten van de natuur. 

 

 
 

Hoe is IVN Heeze-Leende georganiseerd 

De lokale afdeling is in 1970 opgericht en 

bestaat uit een groep enthousiaste 

natuur-liefhebbers. Wij hebben rond 220 

leden/donateurs. De meeste leden zijn 

actief in één van de 17 werkgroepen. 

IVN Heeze-Leende biedt een groot scala 

aan activiteiten voor jong en oud, 

waaronder verschillende soorten 

wandelingen.  

 

Welke wandelingen organiseert IVN? 

Iedere derde zondag van de maand 

houden we een publiekswandeling in 

verschillende natuurgebieden rondom 

onze gemeente. Voor het hele jaar wordt 

een programma opgesteld. Daarnaast 

organiseren wij wandelingen op 

aanvraag. Dat kan voor particulieren of 

voor bedrijven.  

 

Wat houdt de publiekswandeling in? 

Onder leiding van één van onze 

natuurgidsen wandelen de deelnemers 

ongeveer twee uur. De wandelingen zijn 

bedoeld voor het hele gezin. Deelname 

aan de wandelingen is gratis. Meestal 

zijn het natuurwandelingen, waarbij af 

en toe stil gestaan wordt voor uitleg over 

de flora en fauna. Soms zijn het echter 

doorstapwandelingen. In de meeste 

gevallen genieten we van alles wat we 

tegen komen, maar soms staat een 

bepaald thema centraal, zoals 

paddenstoelen, vogels of bomen. 

En wandelingen op aanvraag? 

Op verzoek verzorgen wij natuur-

wandelingen voor bedrijven, vrienden-

groepen, families e.d.  

Met sommige organisaties hebben wij 

vaste afspraken voor een aantal 

wandelingen per jaar, maar meestal zijn 

het ad hoc verzoeken. Daarnaast 

verzorgen wij rolstoel-wandelingen over 

het rolstoelpad bij de Plaetse in Heeze 

(Strabrechtse heide).   

 

De vergoeding is voor bedrijven 5,00 

euro p.p. en voor particulieren 2,50 p.p. 

 

 
 

Waar wordt gewandeld? 

In principe komen alle natuurgebieden in 

de omgeving van de gemeente Heeze-

Leende in aanmerking.  



  

Veel bezochte gebieden zijn: 

• Herbertusbossen, Kapellerput, 

Lange Bleek.  

• Strabrechtse heide, Rulse 

Laarzenpad 

• Leenderbos, Leenderstrijp, 

Spinsterberg 

• De Meelakkers, Heezerenbosch 

• De Pan, Kloostervelden 

 

Interesse in een wandeling? Iets te 

vieren? Dan is een natuur-wandeling van 

IVN een leuke aanvulling op uw 

programma. Voor bedrijven is het een 

welkome afwisseling binnen een 

seminar, vergadering, cursus. 

 

Neem voor “wandelingen op aanvraag” 

contact op met de coördinator: 

Harrie van Litsenburg 

040-2262697 hvlheeze@hotmail.com 

 

Voor de publiekswandelingen: vraag het 

jaarprogramma op bij de coördinator: 

Ruud Krielaart 

06-10435830 ruudkrielaart@gmail.com 

 

Zie ook de website van IVN Heeze-

Leende. 

 
 

 

 

 

IVN Heeze-Leende 

De Sleutelbloem 

       Strabrecht 14 

       5591 BP Heeze 

 
 

            E-mail 

secretariaat@ivnheezeleende.nl 

 

Internet 

www.ivn.nl/heeze-leende 
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