
Kent u d’n Nieuwe Hof ?
D’n Nieuwe Hof is ons unieke IVN-gebouw met daar-
achter een prachtige tuin. Gebouw en tuin liggen aan 
de Bosstraat, dichtbij het natuurgebied Kleine Meer 
en Grote Meer en het wandelpark van Valkenswaard. 
Wij hebben een creatieve en gezellige club waar men-
sen van allerlei pluimage zich thuis voelen. Iedereen 
houdt van de natuur en dat schept een band.

Wat is, wil en doet het IVN ?
Het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, 
is een landelijke vereniging die voor het overgrote 
deel bestaat uit vrijwilligers. Verspreid over het land 
zijn ca. 180 plaatselijke afdelingen. 
Het IVN wil volwassenen en kinderen bewust maken 
van de natuur en het milieu in hun eigen omgeving 
zodat ze er meer plezier aan kunnen beleven. 
Om dat te bereiken worden o.a. cursussen, excursies, 
lezingen, tentoonstellingen, wandelingen en dagen 

voor landschapsonderhoud georganiseerd. 
Want natuur is niet alleen van ons allemaal, maar ook 
voor ons allemaal.

Wat doen we zoal aan de Bosstraat ?
De gunstige ligging van D’n Nieuwe Hof maakt het 
gebouw erg aantrekkelijk voor tal van bezoekers. Zij 
kunnen er terecht voor cursussen of om informatie 
over natuuronderwerpen op te zoeken. Tevens is het 
een startpunt voor wandelingen.
Aankondigingen van wandelingen en cursussen (over 
o.a. vogels, sterren, bomen, paddenstoelen en planten) 
verschijnen regelmatig in week- en dagbladen en op de 
IVN-website.
Er is een documentatiecentrum dat beschikt over wel 
1600 natuurboeken en talloze losse artikelen en tijd-
schriften. Iedereen kan deze documentatie inzien en 
bijvoorbeeld gebruiken voor schoolwerkstukken.

De tuin achter d’n Nieuwe Hof
De tuin achter D’n Nieuwe Hof is in alle seizoenen het 
bekijken waard. Allerlei wilde planten die in de Neder-
landse natuur voorkomen staan hier bij elkaar en wor-
den door de groene vingers van de tuingroep in toom 
gehouden. Ook het vogelbosje en de insectenmuur zijn 
erg interessant.

Vlindertuin Waalre
Op het terrein van de oude Waalrese gemeentekwe-
kerij is Vlindertuin Waalre gevestigd. Hier kunnen 
kinderen en volwassenen kennis maken met de vlin-
derwereld.
De vlindertuin is te bezoeken van april t/m oktober. 
Regelmatig zijn er vrijwilligers aan het werk. Zij zijn 
altijd bereid u meer te vertellen over de tuin.

Speciaal voor scholen
Wij zijn bijzonder trots op de jaarlijks wisselende 
natuurprojecten, die door alle basisscholen van Val-
kenswaard en veel scholen uit de omgeving worden 
bezocht. 
Deze natuurprojecten zijn zo succesvol, dat zij ook 
worden uitgeleend aan vele scholen buiten de regio, 
tot diep in België.
Voor gebruik rond de eigen school zijn bovendien 
thematische leskisten gemaakt, die te leen zijn.
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Projecten en leskisten worden van A tot Z bedacht en 
gemaakt door IVN’ers die het leuk vinden om crea-
tief met natuuronderwerpen om te gaan.
In kerkdorp Aalst biedt een team van schoolgidsen, 
met de onmisbare hulp van ouders, de basisschool-
jeugd allerlei projecten aan die onderdeel uitmaken 
van het schoolprogramma. De kinderen maken ken-
nis met de natuur in hun eigen schoolomgeving en 
leren daarvan te genieten. 

Wat doen we nog méér in de natuur ?
Het Jeugd-IVN bestaat uit kinderen vanaf 8 jaar, ver-
deeld over 4 groepen. Zij komen maandelijks bij el-
kaar en gaan meestal naar buiten om in de natuur op 
zoek te gaan naar spannende dingen. Een team van 
enthousiaste en deskundige begeleiders zorgt ervoor 
dat het niet alleen leuk maar ook leerzaam is. 

De Houtwallengroepen van Valkenswaard en Waalre 
werken van oktober tot maart aan het onderhoud van 
houtwallen, het opschonen van heidevelden, het vrij-
houden van oevers van vennen en het knotten van 
wilgen. 

Onze Vogelwerkgroep voert vogeltellingen uit in na-
tuurgebieden rondom Valkenswaard. De leden begelei-
den ook als gidsen de populaire vogelwandelingen.

In Aalst en Waalre heeft het IVN samen met de ge-
meente drie wandelingen uitgezet die worden aangege-
ven door paaltjes met een blauwe kop. Van elke wan-
deling is een folder beschikbaar met een beschrijving 
van allerlei wetenswaardigheden onderweg. De folder 
is gratis mee te nemen bij het startpunt van de wande-
ling of uit te printen via de IVN-website.

De Milieuwerkgroep Waalre zet zich in voor verbete-
ring van het milieu. Zij wil bereiken dat we op een 
duurzame manier omgaan met de lokale natuur. De 
plannen op het gebied van natuur en milieu van de 
gemeente Waalre en andere organisaties (zoals bijv. 
Rijkswaterstaat) worden kritisch gevolgd.

Nieuwsgierig geworden ... 
Wij nodigen alle natuurliefhebbers van harte uit om in 
D’n Nieuwe Hof eens een kijkje te nemen en daar te 
proeven van de sfeer. Iedereen kan dan zelf zien waar-
mee wij bezig zijn of meedoen aan de activiteiten, zo-
als bijv. een wandeling in de natuur.
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E-mail: ivn.valkenswaardwaalre@live.nl 
Website: www.ivn.nl/valkenswaard-waalre
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