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Voorwoord
Wat kijken we terug op een raar jaar. Aan de ene kant vroeg het van alle IVN’ers maximale creativiteit en
innovatiekracht om activiteiten toch door te laten gaan. Om binnen een week in Brabant en Limburg de handen
inéén te slaan en de succesvolle campagne #groenomtedoen met elkaar vorm te geven en zo 1 miljoen mensen te
bereiken. En om ondanks corona met duizenden vrijwilligers, bedrijven en andere partners de Maas weer een beetje
schoner te maken en vele nieuwe Tiny Forest te planten. Het lukte om met elkaar ons snel te herpakken en op volle
kracht op alternatieve manieren door te gaan, maar het vroeg veel van iedereen. Aan de andere kant bracht Corona
een stroomversnelling in datgene waar wij als IVN’ers al die jaren aan hebben gebouwd. Nog nooit ervaarden zoveel
mensen weer de verbinding met de natuur. Daardoor werd het wel wat druk in die natuur, wat maar weer duidelijk
maakt hoe groot de behoefte is aan meer natuur en biodiversiteit. Op naar een nog groener 2021.
Renske Visscher,
Regiodirecteur Zuid
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Als afsluiting van 2020 heeft IVN Limburg een video gemaakt waarin de hoogtepunten
uit het jaar worden uitgelicht. Bekijk de video via: https://youtu.be/mpEbDdERhgM

Welke droom of welk doel heb je voor het thema
De Groene Vrijwilliger?

Groene Vrijwilliger
Sylvia Spierts

Vrijwilligersconsulent
Projectleider
Onze vrijwilligers maken mensen
bewust van de waarde van natuur
en het belang van duurzaamheid. Zij
organiseren heel veel activiteiten in
en over de (plaatselijke) natuur. Denk
aan excursies door natuurgebieden,
vergroening van straten en buurten,
lezingen over biodiversiteit,
cursussen over planten en dieren,
opleidingen tot IVN Natuurgids,
natuurlessen voor het basisonderwijs,
slootjesactiviteiten voor kinderen,
paddenstoelenactiviteiten en nog veel
meer. Door heel Limburg zijn maar
liefst 34 vrijwilligersafdelingen actief.

Op de lange termijn is mijn droom dat mensen,
intern en extern, zich verbinden aan de groene
beweging van IVN. 2021 moet een jaar worden
waarin we de Limburgers en haar gasten laten zien
én ervaren dat wij er als IVN voor hen zijn. Dat we de
verknipte wereld een positieve draai kunnen geven
nu we weer weten wat écht waardevol is in ons
leven. Gezondheid, gezelschap, een intacte wereld
waarin plant, dier, mens en de abiotische wereld met
elkaar in harmonie samen leven ongeacht wáár ter
wereld. En om die impact te realiseren betekent het
dat we moeten samen werken. Lokaal, regionaal,
provinciaal, landelijk en ook grensoverschrijdend.
IVN leden, groene vrijwilligers én beroepskrachten
van IVN maar vooral ook van andere organisaties,
overheden en bedrijfsleven. Samen kunnen we
immers meer bereiken!
Waar ben je voor en samen met Groene
Vrijwilligers zoal mee bezig geweest in 2020?
In januari trapten we het jaar samen met 100
vrijwilligers af tijdens de actieve ledendag. De rest
van het jaar overlegden, ondersteunden en werkten
we samen met onze vrijwilligers op 1,5 meter en
ontdekten we samen het digitale werken.

Actieve ledendag
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Digitale ledenvergadering
Ook de trainingen voor vrijwilligers gingen virtueel
door. Een voordeel van online bijeenkomsten is
dat Limburgse vrijwilligers ook konden aanhaken
bij landelijke trainingen en workshops. Zo
was gemiddeld 20% van de deelnemers aan
landelijke webinars, waaronder webinars over
de Omgevingswet, voorjaarscampagnes en IVNafdelingen & jongeren, lid van een Limburgse
vrijwilligersafdeling.
Daarnaast gingen we in 2020 van start met de
voorbereidingen op het IVN Bomenfestival Limburg,
dat in 2021 zal plaatsvinden. Samen met vele
Limburgse vrijwilligers richtten we een projectplan
en -organisatie in. Naast betrokkenheid bij de
planning en organisatie van het festival, zullen de
vrijwilligers ook voor de inhoud en uitvoering van
het programma zorgen. Zo werken we optimaal
samen met onze vrijwilligers: van start tot eind, van
plan tot uitvoering.
Toen iedereen in verband met de coronamaatregelen thuis moest blijven ontstond vanuit
Limburgse collega’s en vrijwilligers het idee om
groene doe-tips voor thuis te delen. Deze actie werd
al snel uitgebreid tot een landelijke campagne:
#groenomtedoen. Daarbij werden natuurkennis en
educatief aanbod door vrijwilligers omgezet in leuke,
leerzame en vooral groene doe-tips.

Hoe heb je in 2020 jouw ambities met Groene
Vrijwilligers gerealiseerd, ondanks corona?
In januari konden we het jaar nog samen met meer
dan 100 vrijwilligers fysiek aftrappen tijdens de
actieve ledendag. Al snel daarna brak corona ook in
Nederland uit en moesten wij en onze vrijwilligers op
zoek naar andere manieren om ‘samen te komen’.
De regiovergaderingen, werkgroepbijeenkomsten,
districtsbestuursvergaderingen en
districtsledenvergaderingen kenden in veel gevallen
een andere opzet. Waar normaal insecten zoemen,
zoomden wij dit jaar heel wat af. Ook de telefoon
deed weer wat meer dienst en de mailboxen
bleven een volle vergaarbak van vragen, ideeën
en afstemmingen. Het leverde mooie inzichten
en prachtige ideeën op voor 2021, zoals het IVN
Bomenfestival.
In het veld vonden gelukkig toch nog sommige
dingen plaats. Jeugdbijeenkomsten lagen wel
even stil, maar de draad werd weer snel opgepakt
tot grote vreugde van jong én oud. Lezingen,
excursies, cursussen, workshops op regionaal en
afdelingsniveau betekende heel wat omdenken
van de organisatoren. In sommige gevallen gingen
ze door in aangepaste vorm en soms werden ze
(tijdelijk) stil gelegd.
Waar corona veel heeft bemoeilijkt of stilgelegd,
brengt het ook positieve ontwikkelingen. We
zagen namelijk dat het naar buiten gaan, eindelijk,
ook is ontdekt door mensen die we normaal
gesproken niet in ons landschap als reguliere
gast konden verwelkomen. Via campagnes zoals
#groenomtedoen en de #2uurnatuur Challenge
bereikten we deze mensen en zorgden we dat zélfs
de eigen tuin, balkon, straat of park kon zorgen voor
échte natuurervaringen.

Groene Vrijwilliger TOPS van 2020
Actieve IVN ledendag met 100
vrijwilligers in januari

Collega’s hielden belrondes om
verbonden te blijven met onze 34
IVN-afdelingen.

Organisatie beoordeeld met een 9

IVN-leden bleven actief door
bijeenkomsten, trainingen en
activiteiten op 1,5 meter of zelfs
digitaal uit te voeren.

Samen met onze vrijwilligers
een projectplan en -organisatie
ingericht ten behoeve van het IVN
Bomenfestival Limburg 2021.
Verschillende IVN’ers ontvingen
koninklijke onderscheidingen.
Een bevestiging van het mooie,
goede en groene werk dat zij
leveren.

Welke droom of welk doel heb je voor het thema
Kinderen, Jongeren en Natuur?
Kinderen tot 12 jaar voelen zich onderdeel van
de natuur. Ze waarderen de natuur en willen er
zorg voor dragen. Door bezig te zijn in de natuur
verbeteren hun gezondheid en ontwikkeling.

Kinderen, Jongeren
& Natuur
Marieke Wingens

Communicatieadviseur
Projectleider
De grote uitdagingen van deze tijd
zijn de klimaatverandering, het
terugbrengen van de CO2 uitstoot
en het herstel van de biodiversiteit.
Dit vraagt dan ook om een generatie
kinderen die gezond, creatief en
maatschappelijk betrokken is. Die
zich onderdeel voelt van de natuur,
de natuur waardeert en er zorg voor
wil 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.
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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 dagelijks 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. Zo
planten we het zaadje van de liefde en zorg voor de
natuur. Samen met partners!
Waar ben je binnen Kinderen, Jongeren en
Natuur zoal mee bezig geweest in 2020 en hoe
heb je jouw ambities gerealiseerd ondanks
corona?
We hebben als team gewerkt aan onze missie
om op meerdere fronten kinderen te betrekken
bij de natuur: door fysieke vergroening van hun
leefomgeving, het stimuleren van buitenlessen en
hen kennis te laten maken met de natuur in hun
omgeving.

Om de leefomgeving te vergroenen legden we Tiny
Forests aan bij scholen. Dat deden we samen met
1.000 kinderen, die hier de komende jaren kunnen
spelen, leren en het inheemse minibosje groot zien
worden. Ook gingen 5 scholen aan de slag met
Voedselbosjes, waar kinderen kunnen planten,
oogsten, proeven en leren over gezond voedsel.
Daarnaast namen we het initiatief om samen met
partners tot een samenwerking te komen voor een
‘groene revolutie’ voor het basisonderwijs. Met
deze groene revolutie willen we het vergroenen
en klimaatadaptief maken van schoolpleinen
provinciaal aanjagen. Hiermee zijn we een mooie
samenwerking gestart met goede vooruitzichten
voor de komende jaren.
De jaarlijkse Buitenlesdag kon in april niet fysiek
doorgaan. Om de kinderen toch - ook tijdens
het thuis leren - naar buiten te krijgen, is het
Buitenlesaanbod opengesteld voor ouders. Zo
konden kinderen toch op een leuke manier thuis
buiten les krijgen.
Naast het aanbod van de Buitenlesdag gaven
we ouders groene doe-tips door middel van de
#groenomtedoen campagne. Daarmee kregen zij
elke dag een tip om van de natuur genieten. Het
coronavirus vroeg (en vraagt) namelijk veel van ons.
Een nieuwe manier van (thuis)werken, kinderen die

ineens thuis zijn en vakanties en uitjes die wegvallen.
We ervaarden onrust en onzekerheid over onze
gezondheid en de gezondheid van familie en
vrienden. Juist in zo’n periode is het belangrijk om
goed voor jezelf én voor elkaar te zorgen. De natuur
helpt hierbij. Met de #groenomtedoen-tips kon dat
heel corona-proof: in huis, tuin of balkon. Leuk voor
volwassenen, maar zeker ook kinderen hebben er
volop aan meegedaan.
Grotere (buiten)schoolse activiteiten, zoals de
KidsParty, waren in verband met de maatregelen
niet mogelijk. Ondanks goede voorbereiding werden
deze uitgesteld of geannuleerd.

Kinderen, Jongeren & Natuur TOPS van 2020
Samen met zo’n 1.000 leerlingen
10 Tiny Forests aangelegd. Deze
inheemse minibosjes vormen
een natuurlijke speelplek en
buitenleslokaal.

Ook de programma’s in de drie Limburgse Nationale
Parken werden veelal uitgesteld en/of (uiteindelijk)
geannuleerd. Het voorjaarsseizoen door het sluiten
van de scholen en het najaar in verband met de
kwetsbaarheid van onze gidsen gezien hun leeftijd.
Ook met goede voorbereidingen en maatregelen
durfden we het risico niet te nemen.

2.264 kinderen deden in het
schooljaar 2019-2020 mee aan
schoolprogramma’s in de drie
Limburgse Nationale Parken.
5 Scholen gingen aan de slag met
een Voedselbosje op hun plein, waar
kinderen kunnen planten, oogsten,
proeven en leren over gezond voedsel.

Met welke partners werk je samen aan Kinderen,
Jongeren en Natuur?
Speeltuinwerk Limburg, Waterklaar, IKL Limburg,
IVN-afdelingen, Jong NL, schoolgidsen Nationale
Parken, Jong Leren Eten, gemeenten, NME-centra,
terreinbeherende organisaties, LIMNET.

Tijdens de Buitenlesdag leerden meer
dan 8.000 leerlingen van 66 Limburgse
scholen in de frisse buitenlucht.

Vijf havoklassen deden mee aan een
Jongeren Advies Bureau-project,
waarbij ze oplossingen bedachten
voor afvaldumpingen.

Welke droom of welk doel heb je voor het thema
Natuur & Gezondheid?

Natuur & Gezondheid
Renske Visscher

Regiodirecteur Zuid

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.
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Als er een jaar is waarin we allemaal hebben
ervaren hoe belangrijk gezondheid is, dan is het
wel het afgelopen jaar. Tegelijkertijd hebben
mensen massaal de natuur en het landschap om
de hoek opnieuw ontdekt en kunnen ervaren
hoe fijn, troostrijk en inspirerend de natuur is.
De laatste jaren zijn tienduizenden onderzoeken
verschenen die het effect van natuur op onze
gezondheid herontdekken. Van immuunsysteem,
tot gezond gewicht tot mentale gezondheid,
natuur heeft ongeveer overal een positief effect
op. Het is eigenlijk raar dat we zo ver af zijn komen
te staan van die natuur, want natuur is voor ons
als mensheid letterlijk van levensbelang. IVN wil
dan ook dat mensen natuur weer gaan zien als
een belangrijke bron voor hun gezondheid en dat
íedereen de kans krijgt, ook mensen die kwetsbaar
zijn, in contact natuur te komen of te blijven. IVN
ziet in de praktijk dat als mensen ervaren hoe
inspirerend en gezond de natuur is het draagvlak
voor de natuur toeneemt en mensen zelf meer
bij willen gaan dragen aan een gezonde natuur.
Zelf ben ik geen projectleider, maar aangezien ik
17 jaar in de gezondheidszorg heb gewerkt volg ik
het thema gezondheid altijd binnen IVN Limburg
altijd op de voet. Ik ben trots op wat mijn collega’s
ondanks corona hebben weten neer te zetten in
2020.

Waar ben je binnen Natuur & Gezondheid zoal
mee bezig geweest in 2020?
In 2020 hebben we als IVN Limburg heel snel
onze activiteiten gedigitaliseerd zodat we mensen
die thuis kwamen te zitten toch steun, troost en
inspiratie hebben kunnen bieden via natuur. De
#groenomtedoen campagne werd samen met
vrijwilligers in Limburg bedacht met als doel de
natuur inclusief allerlei tips en activiteiten voor
gezondheid bij de mensen in huis te brengen. De
campagne werd al snel landelijk opgeschaald en
werd maar liefst 1 miljoen bekeken. Daarbij hebben
we nog meer dan voorheen mensen gestimuleerd
zelf aan hun gezondheid te werken en de natuur
in te gaan. De focus lag op natuur in de buurt
om de veel te drukke natuurgebieden te sparen.
Door een train de trainer model te ontwikkelen
konden we anderen ondersteunen om gezonde
natuurwandelingen te ondernemen. Ook het project
samen vissen liep ondanks corona erg goed in 2020.
Daarnaast hebben we beleidsmatig de handen uit
de mouwen gestoken en bij de Nationale Parken een
bijdrage geleverd aan het thema gezondheid wat in
De Groote Peel, maar zeker in De Maasduinen een
belangrijk focus punt zal worden de komende jaren.
Als IVN zijn we door uitgeverij Boom gevraagd mee
te schrijven aan een boek genaamd Green Mental
Health. Dat boek is er gekomen in 2020 en komt
volgend jaar uit, hierin hebben we vooral eigen tijd
geïnvesteerd, maar door middel van dit boek wordt

straks een grote groep zorgprofessionals bereikt
die met natuur aan de slag kunnen. Ook dat draagt
weer bij aan onze missie. Tot slot hebben we veel
aandacht geschonken aan de jongste generatie. De
diverse onderzoek naar de gezondheidseffecten op
kinderen in de kinderopvang en op schoolpleinen
onderstrepen hoe belangrijk het is de nieuwe
generatie Limburgers zoveel mogelijk in contact te
laten komen met groen. We hebben gewerkt aan
de opbouw van een netwerk en een plan om ook in
Limburg de revolutie van groene schoolplein echt op
gang te brengen.

Natuur & Gezondheid TOPS van 2020
3 Wandelwebinars (wandelen in je
eentje, wandelen met ouderen en
wandelen met kinderen), waarmee
we 356 deelnemers (digitaal) mee
naar buiten namen.

Hoe heb je in 2020 jouw ambities binnen Natuur
& Gezondheid gerealiseerd, ondanks corona?
Door te digitaliseren, creatief te zijn en samen
te werken met een veelheid aan IVN vrijwilligers,
andere natuurorganisaties, een veelheid aan
zorginstellingen en nog veel meer maatschappelijke
partners konden we ondanks corona toch de ‘Natuur
en Gezondheid’-beweging in Limburg verder op gang
brengen.

Kort na de uitbraak van corona de
Groen om te doen-campagne (groene
doe-tips voor thuis) opgezet samen
met vrijwilligers.

Met welke partners werk je samen aan Natuur &
Gezondheid?

11 Duurzame verbindingen gelegd
tussen zorginstellingen en lokale
visverenigingen.

Op het gebied van Natuur & Gezondheid werken we
samen met Gemeenten en verschillende partners in
de gezondheidssector, namelijk Meander, Land van
Horne, Vitalis Woonzorggroep, Diabetesvereniging
Nederland, GGD Zuid-Limburg, VieCuri, Syntein,
Huisartsenpraktijk Afferden, Wel.kom en Limburg
Positief Gezond.

Meer dan 1.000 Limburgers gingen
weer naar buiten tijdens de
#2uurnatuur Challenge. Ook VGZ
heeft deze challenge nu omarmd.

Welke droom of welk doel heb je voor het thema
Natuur & Recreatie?

Natuur & Recreatie
Merle van Leusden
Interim projectleider

Recreatie vormt een belangrijke bron
van inkomsten in Limburg. 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
Limburg, waarmee we voor een sterk
aanbod op het snijvlak van recreatie en
natuur zorgen.
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Limburg is al decennialang een toeristische
topprovincie en onze natuur en het landschap speelt
hierin een belangrijke rol. We recreëren graag in
het groen. Dit heeft een positieve impact op de
mens. Natuurrecreatie draagt namelijk bij aan de
gezondheid en versterkt de band tussen mens en
natuur. Bovendien is het gunstig voor de economie.
Vooral in Limburg, waar jaarlijks meer dan drie
miljoen meerdaagse bezoekers komen. Wist je dat
natuurrecreatie per jaar zo’n 50 tot 85 miljard euro
oplevert in Nederland? Helaas kunnen toerisme en
recreatie de natuur ook veel schade toebrengen.
Mensen zijn zich vaak niet bewust van de natuurlijke
en landschappelijke waarde van het gebied waarin
zij recreëren. En van de invloed die hun ontspanning
en vermaak daar op heeft.
IVN Limburg geeft met haar cursus Gastheer van
het Landschap ondernemers de handvatten om in
te spelen op de vraag van natuurrecreanten. Hoe ga
je duurzaam om met de natuur en welke producten
passen daarbij?

Ik kom uit Brunssum, een gemeente in het stedelijk
gebied Parkstad. Mijn droom is dat er in die regio
meer ondernemers de ervaring van bezoekers gaan
verrijken door hen te vertellen over de (cultuur)
historie of bijzondere flora en fauna. Ik ken de
Brunssummerheide goed en kom er al als klein kind.
Zo gauw de paarse heide in bloei staat, is het er
adembenemend. Maar pas op: het kan zo maar zijn
dat er een slang langs je door schiet!
Waar ben je binnen Natuur & Recreatie zoal mee
bezig geweest in 2020?
Dit jaar hebben we vooral veel gebouwd aan de
producten binnen het thema en aan de toekomst
van de Gastheer van het Landschapscursussen. Zo
zijn er met Center Parcs gesprekken gevoerd over
een samenwerking, waarin wij medewerkers van hen
gaan opleiden tot Green Coaches. Ook is specifiek
gewerkt aan meerdaagse arrangementen, zoals
Trektochten.
Uiteraard zijn een hoop geplande evenementen niet
doorgegaan door corona. Ik hoop dat er in 2021
heel veel vruchten geplukt kunnen worden van de
zaadjes die in dit jaar zijn geplant.

Hoe heb je in 2020 jouw ambities binnen Natuur
& Recreatie gerealiseerd, ondanks corona?

Natuur & Recreatie TOPS van 2020

Dit jaar was natuurlijk voor de toeristische sector
een heel lastig jaar. Horeca moest noodgedwongen
hun deuren sluiten en kregen veel onzekerheid over
zich heen. Binnen het thema Natuur en Recreatie
zijn we daardoor nog veel meer bezig geweest met
het ontwikkelen van onze producten. Hoe zorg je er
bijvoorbeeld voor dat een natuurbeleving veilig is?

Limburgse gastheren- en vrouwen
hebben de #2uurnatuur Challenge
enthousiast opgepakt.

Voor IVN’ers is het ontzettend ‘onnatuurlijk’ om
veel binnen te zitten, maar juist door dat vele
computerwerk, heb ik veel collega’s in het land
gesproken. Via Teams of Zoom waren we immers
een stuk dichterbij elkaar. De inspirerende verhalen
uit bijvoorbeeld Nationaal Park de Oosterschelde
of de digitale activiteiten bij de Beleefweek hielpen
enorm om te denken in kansen voor de toeristische
sector.
Met welke partners werk je aan Natuur &
Recreatie?
We werken zoals gezegd veel samen met toeristische
ondernemers, maar ook met gemeenten, Provincie
en onze vrijwilligers. Maar ook met onze collegaorganisaties in het groen. Zo hebben we dit jaar
samen met Staatsbosbeheer en het Natuurhistorisch
Genootschap het project Van Bezoeker tot
Onderzoeker uitgevoerd in Nationaal Park de
Groote Peel, ter promotie van de app ObsIdentify en
Waarneming.nl. Bezoekers werden het natuurgebied
ingestuurd met een Soortenbingo. Bij terugkomst en
inleveren van een ‘volle bingo-kaart’, kon men een
kookboek van de Peel mee naar huis nemen.

Van Bezoeker tot Onderzoeker
gelanceerd in Nationaal Park De
Groote Peel.
Samenwerking met Center Parcs
onderzocht en in gesprek gegaan
over het opleiden van medewerkers
tot Green Coaches.

323 Gastheren en -vrouwen
van het Landschap
323 Gastheren- en vrouwen van het
Landschap waren, ondanks vele
tegenslagen door corona, innovatief
bezig met het aanbieden van natuurbeleving in Limburg.

Welke droom of welk doel heb je voor het thema
Natuur in de Buurt?
Meer dan de helft van de Nederlanders leeft in
verstedelijkt gebied, waar contact tussen de natuur
en buurtbewoners niet meer vanzelfsprekend is.
De hitte en droogte van de afgelopen jaren heeft
de noodzaak en urgentie om hier verandering in te
brengen onderstreept.

Natuur in de Buurt
Thea Jetten
Projectleider

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.
Daarnaast werken we aan een
schonere leefomgeving door
het zwerfafval op de Limburgse
rivieroevers aan te pakken.
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Mijn droom is dat steeds meer Limburgers, zowel
burgers als overheid, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven, het belang van meer natuur in
de buurt gaan inzien en dat we samen we overal
in Limburg daadwerkelijk meer natuur in de buurt
creëren. In elk dorp en in elke stad hebben mensen
een levende tuin. Dit in het kader van vele kleintjes
maken een enorm verschil. Door het aanleggen van
een geveltuintje draag je al bij aan een groenere
leefomgeving. IVN Limburg wil dat ook in de leef- en
werkomgeving van Limburgers de natuur de kans
krijgt om te groeien en bloeien. Door burgers aan te
sporen om zelf het initiatief te nemen en hen in staat
stellen om dit te kunnen doen, wil ik alle Limburgers
laten zien dat je wél iets kan doen tegen en bij alle
ellende.
Naast meer natuur in de wijk willen we ook dat
Limburgers meer actief toegang hebben tot de
natuur in het landschap. Een schoon landschap, met
een (plastic)afvalvrije Maas en beken.

Waar ben je binnen Natuur in de Buurt zoal mee
bezig geweest in 2020?
Dit jaar zijn we doorgegaan met het vergroenen van
de Limburgse leefomgeving door het aanleggen
van Tiny Forests in buurten en bij scholen. Samen
met buurtbewoners en leerlingen plantten we zo’n
6.600 bomen. Ook werd er een Tiny Forest op een
bedrijventerrein aangelegd. Tien parkeerplaatsen
van Lister Buildings in Weert werden ingeruild
voor 380 boompjes. De start van een mooie
samenwerking en hopelijk inspiratie voor meer
bedrijven om ook de werkomgeving te vergroenen.
In totaal kwamen er 10 Tiny Forests Daarnaast
legden we, in samenwerking met BTL, een Tuiny
Forest aan bij nieuwe duurzame woningen in Weert.
Naast het aanleggen van groen zetten we ons in
2020 in om de noodzaak en het nut van een groene
omgeving bij Limburgers onder de aandacht te
brengen én hen in staat te stellen om zelf een
steentje bij te dragen aan de vergroening van hun
eigen huis, tuin en wijk. Dit deden we door het
aanbieden van kant-en-klare Tuiny Forest-pakketten.
Maar ook door middel van het inspirerende webinar
‘Een levende tuin maak je zelf’ en een DIY factsheet
om je eigen geveltuintje te maken.

Verder hebben we, samen met vele vrijwilligers,
maar ook het bedrijfsleven, ons ingezet voor
een Schone Maas. Helaas konden de jaarlijkse
opschoonacties, waarbij in 2019 nog een
recordaantal van meer dan 2.800 vrijwilligers in 140
gebieden de Maasoever vrij maakten van restafval,
in 2020 niet of nauwelijks doorgaan. Wel hebben we
dit jaar voor een schonere Maas gezorgd tijdens de
eerste editie van de Maas Cleanup. Met dit project
betrekken we het bedrijfsleven bij het schoon maken
en houden van onze Maas. Een succesvolle start van
een duurzame samenwerking en beweging.

Natuur in de Buurt TOPS van 2020
10 Tiny Forests (7.000 bomen) geplant
in buurten en bij bedrijven en scholen.

Daarnaast zijn we in 2020 gestart met het project
Schone Beken, waarbij we samen met Waterschap
Limburg en een kleine groep vrijwilligers als
onderdeel van LIVES (Litter Free Rivers and Streams),
zwerfafval aan de Geul en Roer opruimen en
onderzoeken.

Tuiny Forests geplant bij nieuwe
duurzame woningen in Weert.

Hoe heb je in 2020 jouw ambities binnen Natuur
in de Buurt gerealiseerd, ondanks corona?

Webinar ‘Een levende tuin maak je
zelf’ gegeven en factsheet met tips om
een geveltuintje te maken ontwikkeld.

Plantdagen en andere grotere activiteiten voerden
we in beperkte en corona-proof vorm uit. Verder
hebben we - daar waar mogelijk - projecten digitaal
uitgevoerd. Bijvoorbeeld door het geven van een
webinar ‘Een leven tuin maak je zelf’, in plaats van
fysieke workshops.

Zo kunnen Limburgs zelf aan de slag met
vergroening.

Met welke partners werk je samen aan Natuur in
de Buurt?
Om onze projecten op het gebied van Natuur in
de Buurt te realiseren werken we samen met de
Provincie Limburg, gemeenten, haar buurtbewoners
en scholen, vrijwilligers, terreinbeherende
organisaties, maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven.

Maas Cleanup: Samen met 5.200
vrijwilligers, 44 bedrijven, 4
terreinbeherende organisaties en
meer dan 20 overheidsinstanties
kwamen we grensoverschrijdend in
actie voor een Schone Maas.

Welke droom of welk doel heb je voor het thema
Ontwikkeling & Innovatie?

Ontwikkeling &
Innovatie
Noï Boesten
Projectleider

Om een duurzame wereld te realiseren
is het noodzakelijk om te blijven
innoveren en in te spelen op trends
en signalen vanuit de maatschappij.
De kracht van IVN zit in het verbinden
en het samenbrengen van diverse
partners die vooral gezamenlijk
kunnen bijdragen aan een groen en
duurzaam Limburg. IVN heeft daarbij
oog voor álle Limburgers, omdat
de toekomst ons allemaal aangaat.
Het realiseren van een zo groot
mogelijk bereik met vernieuwende
concepten en producten stimuleert
gedragsverandering en brengt een
beweging op gang waarbij IVN álle
Limburgers oproept om mee te doen.
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Nederland, en daarmee ook Limburg, staat voor een
aantal grote uitdagingen. Dit kan alleen met een
ongekende transitie op tal van vlakken. Hierbij staan
we vooral voor uitdagingen met betrekking tot de
gevolgen van digitalisering, verduurzaming en laten
ontstaan van een circulaire maatschappij.
Ingevolge de coronacrisis is deze uitdaging in een
stroomversnelling gekomen. De maatschappij
vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en de
vertraging die deze crisis met zich meebrengt biedt
kansen voor het inzetten van nieuwe koersen. IVN
wil in deze periode van transitie dan ook koersvast
en met versterkte slagkracht, enerzijds doorgaan
en anderzijds het voortouw nemen in de Limburgse
uitdagingen op het gebied van innovatie. Hierbij
zetten we in op innovatie met betrekking tot
verduurzaming, circulariteit en het stimuleren van
een digitale omgeving die aanzet tot de beleving van
het Limburgse landschap met haar unieke natuur en
cultuur.
Dit vraagt vanuit meerdere disciplines nieuwe
manieren van denken en werken. IVN heeft in
2020 nieuwe netwerken aangeboord, maar is ook
door nieuwe netwerken benadert. Dit samen heeft
geleid tot cross-overs en partnerships met nieuwe
partners, waaronder het bedrijfsleven en start ups.

IVN heeft hierin een adviserende en uitvoerende rol.
We werken hierin veel samen met gecertificeerde
B-corp organisaties, maar ook met organisaties
die juist nog grote stappen kunnen zetten op het
gebied van deze transitie. Door het laten ontstaan
van een community met B-corp bedrijven, niet
B-corp bedrijven, waterschappen, natuur beherende
organisaties, maatschappelijke organisaties en vele
vrijwilligers is een unieke community ontstaan.
Deze community werkt momenteel samen onder de
noemer van de Maas Cleanup.
Samen werken we aan het probleem dat bij uitstek
laat zien dat onze maatschappij anders ingericht
moet worden, de plastic soup in onze Limburgse
moeder maas. Hierbij komen alle facetten op
het gebied van bedrijfsvoering met betrekking
tot tot CO2 uitstoot, biodiversiteit, wateroverlast
en circulariteit aan de orde. Middels interactieve
meetings werken we aan deze vraagstukken.
Ik kom zelf uit Klimmen, een dorp in het ZuidLimburgse landschap, gevormd door de maas en
klimaat-veranderende omstandigheden. Mijn droom
is om samen met ons team, en alle partners die
hieraan kunnen bijdragen, een transitie in ingang
te zetten waar de volgende generaties later trots
op zijn. Onze visie op dit gebied is dan ook: “Als
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
vanuit echte intrinsieke motivatie om te veranderen
samenwerken, ontstaat meerwaarde voor business
én omgeving. Samen brengen we de natuur een
stapje dichterbij de mens en laten we een leefbare
wereld achter voor de volgende generatie.”

Waar ben je binnen Ontwikkeling & Innovatie
zoal mee bezig geweest in 2020?
Dit jaar hebben we vooral ingezet op het bouwen
van een nieuw netwerk. Dit is gelukt vanuit de
Maas Cleanup community. Vanuit deze community
hebben we met meer dan 40 bedrijven en
organisaties ervoor gezorgd dat meer dan 200
opruimacties zijn georganiseerd waar 5200
vrijwilligers aan hebben deelgenomen. Deze roering
heeft de top van het bedrijfsleven en de landelijke
politiek bereikt. Zo hebben Edith Schippers, Theo
Bovens, Camille Oostwegel, Huub Waterval en
Patrick van den Broeck samen vanuit een boot
plastic gevist. Hier is het natuurlijk niet bij gebleven.
We zijn met de vertegenwoordigers van dit netwerk
verder gegaan met evaluatie en gesprekken om dit
specifieke probleem op te lossen vanuit ieders eigen
kracht.
We verwachten dat dit in 2021 gaat leiden tot een
verdere uitrol van de transitie die bijdraagt aan een
gezond en duurzaam Limburg waarbij IVN een hand
uitreikt naar bedrijven en overheden om hieraan
mee te doen.
Hoe heb je in 2020 jouw ambities binnen
Innovatie gerealiseerd, ondanks corona?
Corona heeft op dit gebied geen roet in het eten
gegooid. Hierbij is opgemerkt dat het besef en de
urgentie om de transitie versneld vorm te geven
hoger geworden. Men beseft zich dat ons systeem
kwetsbaar is en we hier zuinig mee moeten omgaan.
Inmiddels zijn meer dan 40 bedrijven en organisaties
aangehaakt en hebben geïnvesteerd in dit initiatief.
Dit laat zien dat zelfs in economische onzekere tijden
het besef er is dat we er niet meer mee wegkomen
om niet duurzaam te handelen en te investeren in
verandering.

De voorbereiding is hierbij via nieuwe manieren
van werken gegaan. Wekelijks digitale meetings
hebben de voorbereiding en evaluatie mogelijk
gemaakt. De dag van uitvoering, 19 september,
was een bekroning van dit digitaal werken. Meer
dan 5200 werknemers en vrijwilligers hebben deel
uitgemaakt van de grootste Limburgse opruimactie
ooit. Social media kende ongekend veel aandacht
waarbij posts meer dan 250.000 keer bekeken
werden. Op veel plekken zijn IVN vrijwilligers met
groepen op Schone Rivieren ontdekexcursie gegaan
waarbij de Limburgse levensader, moeder maas,
centraal stond. Limburg kleurde voor een dag blauw.
Het was na maanden lang geen evenementen weer
een moment van eenheid en feestvreugde, dat
alles op een Covid proof manier, van Eijsden tot de
Mookerhei!
Deze dag is dan ook het startsein geweest van de
transitie. Dit netwerk heeft zich voor minstens 3 jaar
gecommitteerd zich te gaan inzetten ter verbetering
van de kenmerkende omgeving waar Limburg haar
bekendheid aan dankt.
Met welke partners werk je aan innovatie?
Binnen dit thema werken we samen met de
volgende partners:
DSM, SalesForce, Nextview, ViaStory, Van Oostwegel
Collection, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat,
BTL, Sportvisserij Limburg, CNME Maastricht,
Mullenders Vastgoed, Sabic, Accenture, Rabobank,
Qpark, Waterschapsbedrijf Limburg, WML, VDL
Nedcar, VidaXL, Croonwolters&dros, De Bijenkorf,
Boels Zanders Advocaten, Dolmans Landscaping
group, ING, Brightlands, Chemelot, Limburg Filter,
RTV Maastricht, Centerparks, DHL, FB4, Boels Rental,
Portofino, Chemelot Innovation and Learning
labs, Soapbox, The great plastic bake of, Stichting
de Noordzee, Plastic Soup Foundation, LIVES &
Provincie Limburg.

Ontwikkeling & Innovatie
TOPS van 2020
Bedrijven die hun winst niet meer
meten met omzet maar met ‘doing
good’ en samen met ons werken
aan een natuurlijker, schoner en
duurzamer Limburg.

Groene partners die samen met IVN
de hand reiken in plaats van een
gestrekt been.

Het aantal mensen dat we bereikt
hebben door samen te werken met
het bedrijfsleven.

De transitie op het gebied van
circulariteit, duurzaamheid en hoe
digitalisering kan worden ingezet om
burgers te stimuleren de omgeving te
beleven en beschermen.
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