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Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is
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een landelijke organisatie die mensen lokaal betrekt bij
natuur, milieu en landschap en bewust maakt van het
belang van een duurzame, groene leefomgeving.
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organiseren wij talloze publieksactiviteiten voor
en.Jaarlijks
jong en oud, zoals excursies, lezingen, evenementen,

cursussen, tentoonstellingen en activiteiten rond
onderhouden
ouden
landschapsbeheer en bescherming. Ook verzorgen wij
binnen- en buitenactiviteiten voor scholen. Door deze
laagdrempelige educatieve activiteiten maken veel
mensen kennis met de natuur en verrijken daarmee hun
leven. Daarbij willen we graag laten zien hoe alles in de
natuur onderling samenhangt en welke belangrijke rol de
mens daarin speelt.
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De vereniging telt 170 afdelingen met 20.000 betrokken
leden. Daarnaast werken er 130 professionals vanuit
van vestigingen en een landelijk kantoor in
ncatieprovinciale
Amsterdam. Meer informatie vind je op de landelijke

wante
websites.
ebsites.
website:
www.ivn.nl
Fotografie:
Drukwerk:

Spreekt IVN je aan en wil je meedoen aan onze activiteiten?
Word dan lid! Ook als je weinig natuurkennis hebt, ben je
van harte welkom, betrokkenheid en enthousiasme zijn
minstens zo belangrijk als kennis.
IVN draait bijna geheel op vrijwilligers, maar wij maken ook
kosten. Daarom verwelkomen wij ook graag donateurs en
losse giften. Leden en donateurs hebben gratis toegang
tot alle lezingen en excursies en ontvangen vier maal per
jaar het landelijke magazine ‘Mens en Natuur’ en ons
afdelingsblad ‘RondUit’.
Contributie per jaar:
Leden 			
Huisgenoot/gezinslid
Donateurs		
Veenmollen 		
Jeugdbegeleiders

€ 20
€6
€ 12
€ 25
€ 15

Aanmelden kan gemakkelijk via onze website
of bij het secretariaat: ivnrvu@online.nl.
Donaties zijn welkom op rekeningnummer
NL88 RABO 0126 9173 45 t.n.v. IVN DRV&U.
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Marianne van den Bosch, Chiel Bakkeren, 		
Gerard Vis en vogeldagboek.nl
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IVN opent je ogen voor de natuur

Met IVN leer je de omgeving kennen

IVN heeft leuke werkgroepen

Heb je je ooit afgevraagd waar al die ganzen in de winter
vandaan komen? Wist je dat vlinders proeven met hun
poten en heggenmussen vaak vreemd gaan? En dat brandnetels nuttige planten zijn? Ooit ‘duivelsbeten’ gezien in het
riet? Wel eens ’s morgens vroeg vóór zonsopgang met zijn
allen stil geweest, luisterend naar de ontwakende natuur?

IVN De Ronde Venen & Uithoorn is een van de 170 lokale
afdelingen van IVN.

IVN De Ronde Venen & Uithoorn is een gezellige
vereniging, waar veel wordt samengewerkt aan een
gemeenschappelijk doel. Dat gebeurt vooral binnen de
werkgroepen. Ook jij kan je daarbij aansluiten. Dat geeft
vaak prettige contacten. Ervaar hoe fijn en gezond het is
om samen in de natuur bezig te zijn.

Dankzij IVN hebben in ons land tienduizenden mensen
geleerd zich te verwonderen over de natuur. Door cursussen,
lezingen, excursies en activiteiten in de natuur hebben zij
hun kennis verrijkt en willen dit graag met anderen delen.
IVN laat je ook zien welke invloed ons gedrag heeft op het
milieu en de natuur. Wat is milieubewust handelen? Hoe
kunnen wij samen zorgen voor een duurzame samenleving
met behoud van onze rijke natuur, zodat ook volgende
generaties daarvan kunnen blijven genieten?

Een groot deel van ons werkgebied is open polderlandschap
met waardevolle cultuurhistorie en oer-Hollandse natuur.
In het voorjaar geven kievit, grutto en tureluur een gratis
luchtshow terwijl ze hun eigen naam roepen. Wist je dat we
hier een van de beste weidevogelgebieden van Nederland
hebben?
Langs de karakteristieke houtkaden zijn prachtige vlinders
en libellen te ontdekken. De forten hebben een heel eigen
natuur. En vergeet de bermen en slootkanten niet.
Heel bijzonder is ook de waterrijke natuur. Botshol is
landelijk bekend om zijn unieke flora en fauna. Het
naastgelegen pareltje De Waverhoek is een lust voor iedere
natuurliefhebber en vermaard om zijn enorme vogelrijkdom.
Prachtige oude veenriviertjes, zoals het Gein, slingeren zich
door het landschap.
Doe je met ons mee, dan leer je tijdens wandelingen,
excursies en boottochtjes onder leiding van ervaren gidsen
de natuur en het landschap beter kennen en begrijpen. Je
ziet ook de kwetsbaarheid en de menselijke invloeden en
gaat beseffen dat we deze waardevolle omgeving moeten
koesteren!

Kies iets wat je interesseert en waarvoor jij je wilt inzetten.
Je leert veel van elkaar en bent tegelijk nuttig bezig.
Onze afdeling kent een bonte verzameling van grote en
kleine werkgroepen. Soms ontstaan spontaan nieuwe
werkgroepen of wordt er een opgeheven. Daardoor
vormen zij altijd een actuele afspiegeling van onze
activiteiten.
Zo zijn er werkgroepen die zich bezighouden met planten,
de natuurtuin, vogels, uilen, weidevogelbescherming,
vlinders & libellen, amfibieën & reptielen & vissen, maar
ook onderwijs op basisscholen, maatschappelijke stage,
lezingen, excursies, PR & communicatie en niet te
vergeten het afdelingsblad ‘RondUit’.
Een bijzondere plaats heeft de werkgroep ‘de Veenmollen’
die met groot succes allerhande activiteiten organiseert
voor onze jeugdleden. Er is dus voor elk wat wils, kijk voor
verdere informatie op onze website.

