IVN 60 jaar
Terugblik impact IVN in Noord-Brabant 2016 t/m 2020

IVN bestaat 60 jaar en kijkt terug op de afgelopen
vijf jaar. Daarin hebben we 700.000 Brabanders
dichter bij de natuur gebracht. Ook hebben we
400 bedrijven en 36 gemeenten gemobiliseerd
om samen te werken aan een vitaal en groen
Brabant met gezonde Brabanders. De steun van
de provincie Noord-Brabant is een vliegwiel voor
IVN om met zeer diverse partners, waaronder
het bedrijfsleven, gemeenten, terreinbeheerders,
waterschappen, onderwijs, gezondheidszorg en
ondernemers via cofinanciering een netwerk
van verbindingen te leggen. Juist door deze
samenwerkingen en onze vrijwilligers was
het mogelijk om ogenschijnlijk onhaalbare
wereldthema’s als plastic soep, biodiversiteit en
toenemende afstand tot de natuur om te zetten
in concrete projecten zoals Schone Maas, Tiny
Forest en honderden natuuractiviteiten voor
uiteenlopende doelgroepen.

Financiële bijdrage
Dankzij steun uit brede hoek
van provincie, gemeenten,
recreatieondernemers, bedrijven,
landelijke overheid, fondsen zoals
de Nationale Postcode Loterij
en onze vrijwilligers bereiken we
veel moois in Brabant. De basis
subsidie van de provincie NoordBrabant vormt ongeveer 20% van
de totale omzet van IVN Brabant.

Impact van IVN in Noord-Brabant (van 2016 tot en met 2020)
Natuur & Gezondheid

Natuur & Recreatie
•
•
•

455.000 Brabantse recreanten bereikt
380 ondernemers actief als Gastheer van het
Landschap
350 natuurgidsen actief in de Nationale Parken

•
•
•
•

Kinderen, jongeren
& natuur
•
•
•
•
•
•

300 groene speel- en leerplekken bij scholen
40% van Brabantse basisscholen doet jaarlijks
mee met de Buitenlesdag
40.000 kinderen leerden in een Nationaal Park
of ander natuurgebied
150.000 deelnemers aan jeugdactiviteiten door
IVN-vrijwilligers
30 Moestuincoaches leren jaarlijks 3.000
kinderen moestuinieren
Meer dan 1.000 jongeren dachten kritisch mee
over duurzaamheidsvraagstukken

32 Brabantse vrijwilligersafdelingen met 6.000 leden
IVN Brabant

41 vergroende zorginstellingen
7.200 cliënten geholpen met groene zorg
2.000 beroepskrachten en vrijwilligers opgeleid
voor natuurinclusieve zorg / zorg in de natuur
2.000 deelnemers aan gezonde wandelingen

Natuur in de buurt
•
•
•
•

10 groene buurtplekken voor 2.000 bewoners
18 Tiny Forests aangeplant met 1.800 kinderen
750 Brabanders ondersteund bij 300 groene
initiatieven
10.000 kg zwerfafval aan Maasoevers opgeruimd

Levendig Brabant:

Impact in 5 jaar

Natuur & Recreatie

Recreatie vormt een belangrijke bron van inkomsten in
Brabant. Natuur en recreatie zijn nauw verweven en kunnen
elkaar enorm versterken. Zeker als daarbij nieuwe vormen
van natuurinclusief recreëren ontstaan met een win-win voor
bezoeker, natuur én ondernemer. Daarom stimuleert IVN
natuurinclusieve recreatie bij de toeristisch-recreatieve sector
en bij de recreant. Zo werken we aan actieve netwerken van
Gastheren van het Landschap in Brabant, waarmee we voor een
sterk aanbod op het snijvlak van recreatie en natuur zorgen.

455.000 Brabantse
recreanten bereikt met
natuuractiviteiten
380 recreatieondernemers
actief als Gastheren van
het Landschap
350 natuurgidsen actief
in de Nationale Parken

Publieksactiviteiten
IVN Brabant en onze 32 lokale
vrijwilligersafdelingen organiseren door het
jaar heen allerlei publieksactiviteiten in en
over de Brabantse natuur. Jaarlijks doen
maar liefst 110.000 recreanten, van jong tot
oud, mee aan natuureducatieve activiteiten.
Bijvoorbeeld excursies in Nationale Parken
onder begeleiding van een natuurgids,
kinderactiviteiten in en om het water tijdens
Slootjesdagen of lezingen over flora en fauna.

Beleefweken
Tijdens 8 Beleefweken organiseerden
Brabantse ondernemers wel 220
activiteiten in en om de prachtige Brabantse
natuur. Meer dan 5.500 deelnemers
proefden streekproducten, genoten van
buitenactiviteiten en verwonderden zich
over de vergezichten.

Gastheer van het Landschap
Recreanten laten de aanwezigheid van natuur in de omgeving steeds vaker meewegen in de
keuze voor hun verblijf. En meer dan ooit is informatie over gebieden (online) beschikbaar.
Maar het zijn juist de verhalen van mensen, de weetjes die niemand weet, iets bijzonders dat
je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat je natuur écht beleeft. Daarom biedt IVN
cursussen voor recreatieondernemers waarbij zij deze kennis en daarmee passie voor het
landschap opdoen. In Brabant hebben we inmiddels 380 recreatieondernemers opgeleid tot
Gastheer van het Landschap, zodat zij als ambassadeurs van de Brabantse natuur jaarlijks
duizenden gasten unieke natuurbelevenissen kunnen bieden.

Educatie in Nationale Parken
IVN Brabant is coördinator educatie in alle Nationale
Parken van Brabant en daarmee bruggenbouwer tussen
alle partners binnen de parken als het gaat om beleving
door kinderen, jongeren, buurtbewoners en recreanten.
In deze parken werken we met in totaal 350 vrijwilligers
die zich als natuurgids inzetten en in elk park circa 50
ondernemers die zich als Gastheer van het Landschap
inzetten voor de natuurbeleving.

In de toekomst
Breiden we ons aanbod voor natuurinclusieve recreatie uit en vergroten en versterken we
ons netwerk van Gastheren van het Landschap. Hiervoor werken we samen met onze lokale
vrijwilligers het huidige aanbod verder uit en ontwikkelen we nieuw aanbod, waaronder:
• Meerdaagse IVN Trektochten: voor consumenten, in samenwerking met onze Gastheren
• Gastheer van de Stad: voor ondernemers in de stad
• Vrij zijn tot je groen ziet: natuureducatieve trainingen voor animatieteams
Ook trekken we in de transitie naar Nationale Parken Nieuwe Stijl het proces van de
educatiestrategie in onder andere NP NLDelta i.o. en Van Gogh NP i.o.

Fijn, veilig en gezond Brabant:
Natuur in de buurt

IVN brengt mensen uit de wijk de natuur in en natuur de
wijk in. Zo komen steeds meer burgers weer in contact met
de natuur en neemt het draagvlak voor natuur in de buurt
en verderop in het landschap toe. Ook werken we aan een
schonere leefomgeving door het zwerfafval op de Brabantse
rivieroevers aan te pakken.

Groene, gezonde en sociale buurten
Samen met gemeenten, scholen, bedrijven en
buurtbewoners, van jong tot oud, werkt IVN aan een
natuurlijkere leefomgeving. Zo creëren we groene plekken,
waar veel ruimte is voor ontmoeten, spelen en biodiversiteit.
In Nederland is de afgelopen jaren proefgedraaid met een
12-tal Gezonde Buurten, waarvan 4 in Brabant. In deze
buurten hebben we samen met 150 bewoners 10 groene
buurtplekken gerealiseerd. Meer dan 2.000 buurtbewoners
benutten deze plekken actief. Middels nul- en effectmetingen
is de impact van deze plekken op de gezondheid van
buurtbewoners onderzocht. En de resultaten stemmen
hoopvol, want er is een significant positieve invloed
waarneembaar.
Daarnaast hebben we, samen met 1.800 kinderen, in de
afgelopen twee jaar 18 Tiny Forests geplant in Brabant.
Op 5.400m2 zijn maar liefst 16.000 bomen geplant. Deze
dichtbegroeide, inheemse minibosjes vormen een prettige
plek voor allerlei diersoorten, maar ook voor mensen.
Kinderen leren in het Tiny Forest Buitenlokaal over de natuur en
buurtbewoners ontmoeten elkaar op een fijne en gezonde plek.

Impact in 5 jaar
10 groene buurtplekken
voor 2.000 bewoners
18 Tiny Forests (16.000
bomen) aangeplant
met 1.800 kinderen
750 Brabanders
ondersteund bij 300
groene initiatieven
10.000 kg zwerfafval aan
Maasoevers opgeruimd
en onderzocht

Natuur in eigen hand
Het is niet meer vanzelfsprekend dat natuurbeheer en -ontwikkeling alleen een zaak is voor
overheid, terreinbeheerders of landgoedeigenaren. Steeds meer Brabanders nemen natuur in
eigen hand door de organisatie en uitvoering van natuurbeheer op te pakken of zelfs (delen)
van natuurterreinen in erfpacht of eigendom nemen, zowel in landelijk gebied als in buurten.
In de afgelopen vijf jaar heeft IVN samen met o.a. gemeenten, provincie Noord-Brabant,
Groen Ontwikkelfonds Brabant en Brabants Landschap 750 initiatiefnemers gestimuleerd en
ondersteund. Hierdoor is een netwerk van circa 300 Brabantse buurtinitiatieven ontstaan, die
elkaar en anderen inspireren om natuur in eigen hand te nemen.

Schone Maas
Samen met overheden, natuurorganisaties
en vooral veel betrokken inwoners werkt
IVN Brabant aan een structurele aanpak
van het zwerfafval op de oevers van de
Maas. Sinds 2015 financiert de provincie
Noord-Brabant de coördinerende rol
van IVN Brabant hierbij. In al die jaren
is veel bereikt: bij opruimacties is meer
dan 10.000 kg zwerfafval van de oevers
verwijderd, waardoor dit niet als plastic
soep in de zee terecht is gekomen. Maar
belangrijker nog is dat er veel meer
bekend is geworden over de herkomst
van het zwerfafval, zodat daadwerkelijke
aanpak bij de bron mogelijk wordt.

In de toekomst
Gaat IVN verder met het verbinden tussen stad en platteland, tussen bewoner en
buitengebied. De focus ligt op “sociaal groen” door samen natuur aan te leggen en te
beleven knapt niet alleen de natuur op, maar wordt ook de band tussen mensen versterkt.

Fijn, veilig en gezond Brabant:

Impact in 5 jaar

Natuur & Gezondheid

IVN wil iedereen, en mensen met gezondheidsklachten in
het bijzonder, stimuleren om weer in contact te komen met
natuur, naar buiten te gaan, om actief te bewegen in de
natuur én om zelf in actie te komen voor die natuur. Oftewel
“mensen gezonder door natuur en natuur gezonder door
mensen”. Dit doen we door middel van het vergroenen
van zorginstellingen en de omgeving, het organiseren van
gezonde groene activiteiten en het uitvoeren van trainingen
voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

41 vergroende
zorginstellingen
7.200 cliënten geholpen
met groene zorg
2.000 beroepskrachten
en vrijwilligers opgeleid
voor natuurinclusieve
zorg / zorg in de natuur
2.000 deelnemers aan
gezonde wandelingen

Grijs, Groen en Gelukkig
Vaak hebben ouderen geen of slechts
beperkte toegang tot de natuur, terwijl dit
juist een belangrijke bron van geluk kan
vormen en een positieve invloed heeft op
de gezondheid. Daarom bezorgt IVN met
het programma Grijs, Groen & Gelukkig
ouderen een gelukkige oude dag, door
hen de positieve effecten van de natuur
te laten ervaren. De afgelopen jaren heeft
IVN Brabant met 41 zorginstellingen
samengewerkt aan natuurinclusieve zorg
voor 7.200 cliënten. Dat deden we door
fysieke vergroening van zorgcentra, het
trainen van 600 medewerkers en het
aanbieden van groene activiteiten onder
begeleiding van IVN-beroepskrachten en
vrijwilligers.
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Trainingen groene zorg
Om groen blijvend een plek te geven in de zorg is het belangrijk dat zorgmedewerkers en
idealiter ook mantelzorgers en vrijwilligers de natuur binnen en buiten de zorglocatie leren
benutten. IVN biedt diverse trainingen op het gebied van natuur en gezondheid. Zo leren
medewerkers en mantelzorgers meer over natuur en hoe zij natuur bij hun werk in kunnen
zetten. En andersom leren natuurgidsen met weinig ervaring in de zorg hoe zij kwetsbare
mensen kunnen begeleiden tijdens activiteiten en met natuurlijke gezondheid aan de slag te
gaan. De afgelopen jaren hebben we 2.000 beroepskrachten en vrijwilligers getraind, die op hun
beurt weer vele Brabanders de gezonde werking van natuur laten ervaren.

Helend landschap
IVN biedt verschillende wandelarrangementen waarbij de
positieve effecten van natuur op gezondheid centraal staan.
De afgelopen jaren hebben 2.000 mantelzorgers, mensen met
een chronische ziekte of beperking en ouderen deelgenomen
aan Biowalks, Mantel(ont)zorgwandelingen en activiteiten
door IVN-vrijwilligers en Gezond Natuur Wandelen.

#2uurnatuur Challenge
Tijdens de #2uurnatuur Challenge in 2020 inspireerde IVN
meer dan 2.300 Brabanders om iedere week 2 uur de natuur
in te gaan en meer natuurinclusief te werken. Ook VGZ heeft
deze challenge nu omarmd.

In de toekomst
Willen we dat nog meer Brabanders beseffen hoe gezond de natuur en het Brabantse
landschap zijn en hoe belangrijk het is daar zorg voor te dragen. Dit doen we door trainingen
en arrangementen voor ondernemers en het verder vergroenen van zorginstellingen samen
met cliënten en zorgprofessionals, maar ook door in wijken natuur te benutten als nieuwe
bron voor gezondheid. Ook gaan we samen met bedrijven aan de slag om terreinen te
vergroenen en natuur terug in de werkomgeving van medewerkers te brengen.

Alle Brabanders doen mee:
Kinderen, jongeren en natuur

IVN droomt van kinderen en jongeren die zich onderdeel
voelen van de natuur, de natuur waarderen en er zorg voor
willen dragen. Nu en in de toekomst. Dit komt niet alleen ten
goede aan de natuur, maar ook aan de gezondheid, het welzijn
en de ontwikkeling van deze beslissers van de toekomst.

Impact in 5 jaar
300 groene speel- en
leerplekken bij scholen
40.000 kinderen op 350
scholen doen jaarlijks mee
met de Buitenlesdag
40.000 kinderen leerden in
een Nationaal Park of ander
natuurgebied
150.000 deelnemers aan
jeugdactiviteiten door IVNvrijwilligers
30 Moestuincoaches leren
jaarlijks 3.000 kinderen
moestuinieren
Meer dan 1.000 jongeren
dachten kritisch mee over
duurzaamheidsvraagstukken

Kinderen
Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling
van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Daarom werkt IVN al jaren
aan een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. IVN brengt
de natuur dichtbij: op school, de kinderopvang en in de vrije tijd. IVN neemt kinderen mee
naar buiten en faciliteert pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders met opleidingen,
lesmaterialen en leermiddelen. Onze IVN-vrijwilligers nemen jaarlijks zo’n 35.000 kinderen
mee naar buiten in de vrije tijd of via school. Zo planten we het zaadje van de liefde en zorg
voor de natuur.

Jongeren
Jongeren actief betrekken bij en mee laten helpen in de natuur maakt ze al op jonge leeftijd
enthousiast voor natuur, vrijwilligerswerk, landschapsbeleving en natuureducatie. Unieke
ervaringen in de natuur zijn zelfs bepalend voor het gedrag nu en in de toekomst. IVN laat hen
meedenken en betrekt ze bij vraagstukken over natuur en duurzaamheid. Zo hebben er de
afgelopen jaren ruim 1.000 jongeren actief meegewerkt via een Groen Traineeship, Jongeren
Advies Bureaus en als stagiaire.

Groene revolutie van het basisonderwijs
Samen met partners en mede dankzij de
landelijke programma’s Jong Leren Eten, Gezonde
Schoolpleinen en de prachtige provinciale
regeling Schoolpleinen van de Toekomst
konden we de afgelopen 5 jaar bijdragen aan
circa 300 natuurlijke speel- en leerplekken op
schoolpleinen. IVN is partner in de educatie en
communicatie over buiten leren, onderhouden,
natuureducatie en voedingseducatie. Via
succesvolle campagnes zoals Buitenlesdag
bereiken we elk jaar een groter publiek: in 2020
deed 40% van de Brabantse scholen mee met in
totaal bijna 55.000 kinderen!

In de toekomst
Gaan we leerkrachten, pedagogisch medewerkers, buurten en gemeenten nog meer
uitnodigen om aan de slag te gaan met het schoolplein, dat tevens als groene spil in de
wijk kan dienen. Dit doen we via participatieprojecten, communicatie en educatie. Via
Jong Leren Eten blijven we kinderen en jongeren in aanraking brengen met kennis en
activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.
Jongeren worden in de lead gezet om zelf in actie te komen via zogenaamde Naturebits
(korte, inspirerende leerervaringen), vergroening van de buitenruimte bij school en in het
landschap.

IVN Brabant
Spoorlaan 434C
5038 CH Tilburg
088 - 500 3110
brabant@ivn.nl
www.ivn.nl/brabant

