Mei 2022
Beste IVN-afdeling,
Hebben jullie interesse in een rivierexpeditie?
Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.
Dat probleem begint dichterbij dan je denkt, namelijk langs de rivier bij jou in de buurt. Schone Rivieren
wil samen met consumenten, bedrijven en overheden daar wat aan doen. We streven naar plasticvrije
rivieren in 2030. Onze vraag: doen jullie mee?
De aanpak van Schone Rivieren bestaat uit vier O’s: opruimen, onderzoeken, oplossen en ontdekken.
Bij de laatste O, het ontdekken, willen we mensen laten ervaren hoe mooi en bijzonder, maar ook
kwetsbaar de Nederlandse rivieren zijn. Dit doen we door op expeditie te gaan langs onze beek- en
rivieroevers. Door mensen zowel de schoonheid als de vervuiling van de Nederlandse rivieren te laten
ontdekken gaan ze hopelijk beter voor de natuur zorgen. Want zo gaat dat met dingen waar je van
houdt, is onze filosofie.
Aangezien jullie als IVN-afdeling dé experts zijn in het betrekken van Nederlanders bij natuur en
landschap, willen we samen met jullie zoveel mogelijk Nederlanders meenemen in de riviernatuur en
het bijbehorende waterlandschap. Dit geldt niet alleen voor de grotere rivieren, maar voor al het water
dat (indirect) naar zee stroomt. Ook de kleinere rivieren en beken dus! Klinkt dit interessant?
Dan willen we je graag uitnodigen voor de onlinetraining over het organiseren van een rivierexpeditie
met je IVN-afdeling. Tijdens deze training gaan we in op het idee van de rivierexpeditie, de praktische
zaken en natuurlijk jouw eigen Schone Rivieren-verhaal. Zo ben je helemaal klaar om op pad te gaan!
Ter inspiratie heeft je afdeling in 2021 reeds per post én digitaal een handleiding ontvangen vol met
concrete voorbeelden, tips en andere informatie rondom het organiseren van een eigen
rivierexpeditie. Deze is mede ontwikkeld en getest door IVN’ers van verschillende afdelingen en
rivierafvalonderzoekers. Je kan de digitale handleiding ook via de Schone Rivieren website
downloaden. Bijgaand sturen we hem nogmaals digitaal mee. Bekijk ook dit filmpje van de expeditie
in Arnhem ter inspiratie.
Deel deze informatie vooral met de rest van je afdeling! Gaat het al kriebelen om mensen op expeditie
mee te nemen? We hebben in 2022 nog een budget van €250,- klaar liggen per IVN-afdeling ter dekking
van de organisatie onkosten. Een Schone Rivieren expeditie mag nog in heel 2022 plaats vinden.
Op 29 juni (19.30 – 21.00 uur) houden we een onlinetraining, meld je vóór 17 juni aan via deze link.
(Mocht je verleden jaar al aan een SR ontdektraining hebben meegedaan, dan ben je natuurlijk weer
welkom maar weet dat veel informatie dan al bij jou bekend is).
Hopelijk tot dan en veel plezier in het meenemen van mensen naar onze schone beken en rivieren!
Met hartelijke lentegroet,
Sylvia Spierts-Brouwer
Onnika van Oosterbosch

Stappenplan ‘Hoe organiseer ik een rivierexpeditie?’
*Een globaal overzicht voor het organiseren van een rivierexpeditie. Zie de onlinetraining, de handleiding en
ervaringen van andere IVN’ers op ons.ivn.nl/schonerivierencommunity. Hier staat meer informatie, tips en leuke
concrete voorbeelden!

Stap 1.
Meld je aan voor één van de
digitale trainingen

Stap 2.
Stel een team samen voor de
organisatie.
*Ben je rivierafvalonderzoeker? Neem
dan (via ons) contact op met een IVNafdeling in jouw buurt.

Stap 3.
Er is dit jaar ook budget
beschikbaar voor je expeditie!
Vraag deze uiterlijk 6 weken voor
uitvoering aan.

Stap 4.
Nodig je doelgroep uit en zorg voor
de praktische zaken. Tips vind je in
de handleiding en tijdens de
training. Je bent vrij om de
expeditie zelf in te vullen.

Stap 5.
Op expeditie!

Stap 6.
We zijn benieuwd naar de leuke
foto’s en een korte beschrijving
plaats deze op ons.ivn.nl in de map
SR community

