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De IVN afdeling Rotterdam e.o. organiseert natuur- en milieueducatieve activiteiten zoals excursies, 
cursussen, lezingen en natuurwerkactiviteiten. 

De werkgroep publieksexcursies heeft in 2017 18 publieksexcursies georganiseerd in stadsparken 
en recreatiegebieden in het gehele Rijnmond gebied. De excursies zijn vrij en kosteloos toegankelijk 
en worden gepubliceerd in dag- en weekbladen, op onze IVN website. Daarnaast geven wij een 
kwartaalblad (Klimop) uit, waarin alle excursies beschreven zijn met een kleine toelichting over het te 
bezoeken gebied. De excursies van het IVN zijn altijd bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Gemiddeld hebben de excursies 10 tot 20  deelnemers. 
Op al onze excursies besteden wij aandacht aan de natuur- en milieuwaarden van de gebieden en 
proberen zo de mensen te betrekken bij en te stimuleren in een positieve bijdrage aan de ons 
omringende natuur. 

Daarnaast organiseerden wij een 12-tal dagtochten/wandelingen voor leden en donateurs naar 
natuurgebieden, welke eveneens met openbaar vervoer bereikbaar zijn. 

De werkgroep Nestkasten heeft het beheer en onderhoud van ruim 150 nestkasten in het Kralingse 
Bos en de begraafplaats Kralingen, waaronder een 15-tal vleermuiskasten. 
De activiteiten betreffen het eenmaal per jaar controleren, schoonmaken, repareren of vernieuwen van 
de nestkasten. Tevens vindt een notitie plaats over het eventuele gebruik van de kast. 

In het kader van Scharrelkids activiteiten werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd in 
scholen of natuurcentra. Zoals vogelvoer maken en uilenballen pluizen, spoorzoeken, 
natuurspeurtochten, eten uit de natuur, vruchten en zaden, paddenstoelen en knutselen. De 
bijeenkomsten vonden zowel in noord als zuid plaats. 

In juni werden weer de jaarlijkse Slootjesdagen georganiseerd. Op het Eiland van Brienenoord 
waren ongeveer 12 kinderen actief met natuurverkenning. 

Een cursus vleermuizen met aansluitend een avondexcursie werd gevolgd door 23 deelnemers. 

De werkgroep Natuurkoffer brengt natuurbeleving in verschillende bejaarden- en verzorgingshuizen. 
Hierdoor worden ouderen positief gestimuleerd. Een zevental bijeenkomsten werd georganiseerd, met 
een 50-tal deelnemers; ook werden 2 workshops gegeven aan vrijwilligers an activiteitenbegeleiders 
in zorginstellingen om te leren omgaan met de natuurkoffer. 


