Nuenen

Onze organisatie
Doelstelling
IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Het is een vereniging die mensen wil betrekken
bij de natuur in de eigen woonomgeving. Vrijwilligers organiseren voorlichtende en educatieve activiteiten voor
jong en oud. Zij dragen bij aan een beter leefklimaat en een mooie natuur in onze gemeente. Samen genieten
van en leren over de natuur is de bindende factor binnen het IVN.
Activiteiten
Het IVN organiseert natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten, jeugdprogramma's, programma’s
voor basisscholen, cursussen en tentoonstellingen. De knotgroep onderhoudt een groot aantal knotwilgen in en
rondom Nuenen.
Laagdrempelig
Alle activiteiten worden belangeloos door vrijwilligers verzorgd. Iedereen kan gebruik maken van de
aangeboden programma's. Ook niet leden zijn welkom. De activiteiten zijn meestal gratis. Toegankelijkheid
voor iedereen en laagdrempeligheid is een kenmerk van het IVN Nuenen.
Een vereniging van vrijwilligers
Het IVN Nuenen is een zelfstandige vereniging. Wij zijn allemaal vrijwilligers. De vereniging is aangesloten bij
de landelijke IVN-organisatie. Er zijn in ons land 170 plaatselijke IVN-verenigingen met in totaal 18.000 leden.
Het IVN Nuenen is één van de grootsten in ons land met ongeveer 380 leden.
Het bestuur
Het bestuur telt 5 leden die voor een periode van 3 jaar benoemd worden tijdens de jaarlijkse ledenraad. Zij
streeft ernaar activiteiten binnen de organisatie te stimuleren en ondersteunen. Ook nemen zij deel aan
regionale en landelijke overleg.
De werkgroepen
Leden kunnen zich aansluiten bij diverse werkgroepen en meedoen aan de activiteiten van die werkgroep.
Bijna alle IVN-activiteiten worden vanuit een werkgroep georganiseerd. Op de website vindt u welke
werkgroepen er momenteel actief zijn.
Publieksactiviteiten
Voor het publiek organiseert het IVN Nuenen natuurwandelingen, lezingen, fietstochten en tentoonstellingen
van natuurfoto’s. Met een aankondiging in de plaatselijke bladen wordt het publiek uitgenodigd. Iedereen is
welkom en de deelname is gratis.
Activiteiten die gewoonlijk door het jaar heen plaats vinden zijn:

Maandagavondwandelingen in april en mei (gericht op vogels) en juni (gericht op planten en bomen)

Themawandelingen: seizoen wandelingen (winter, voorjaar, zomer, herfst); spechtenwandeling,
e
dauwtrappen, Dag van het Landschap (2 Paasdag)

In 2014 werd voor het eerst een wandeling op Eckartdal gegidst door leden van natuurgroep SDNI die
zelf op Eckart wonen
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Publieksactiviteiten voor de jeugd
Elk jaar doet het IVN mee met Koninginnedag. Er worden kinderactiviteiten georganiseerd in de IVN-ruimte in
het Klooster. Materialen en programma’s voor het uitzetten van een natuurpad worden uitgeleend aan
basisscholen.
Natuurwandelingen met IVN leden
Op meerdere dagen van de week wandelen groepen IVN-leden door de natuur rondom Nuenen. Het betreft
ruim 100 wandelingen per jaar. De plantenwerkgroep loopt iedere woensdagochtend een wandeling die ook
openstaat voor het publiek.
Natuurwandelingen, lezingen en activiteiten op verzoek
IVN-gidsen verlenen 5 á 10 keer per jaar hun medewerking aan natuurwandelingen of binnen activiteiten op
verzoek van buurtverenigingen, gehandicapten en andere groepen. In 2014 deed IVN mee aan NL doet,
koningsdag, rolstoelwandeling voor bewoners van de Akkers, verenigingsmarkt,
Cursussen
Het IVN Nuenen organiseert verschillende natuurcursussen met bijbehorende excursies. De cursus
Natuurfotografie en de Vogelcursus worden regelmatig gegeven. Najaar 2015 wordt een paddenstoelencursus
gegeven en de intentie is elk half jaar een cursus te geven. Dat deze activiteiten in een behoefte voorzien blijkt
wel uit het feit dat de groepen bijna altijd vol zitten en dat ze leiden tot nieuwe leden.
Excursies
Elk jaar wordt er een vogelweekend op één van de Waddeneilanden georganiseerd. Ook dit staat open voor
niet-leden. Ook bij deze activiteiten is het streven gericht op laagdrempeligheid door een zo gunstige mogelijke
prijs.
Natuureducatie voor basisscholen
Scholengidsen van het IVN gaan met klassen uit het basisonderwijs de natuur in. Het IVN Nuenen ontwikkelde
een speciaal programma voor dit doel. Twee maal per jaar verkennen zij de natuur na voorbereidende lessen in
de klas. Het IVN stelt aantrekkelijke werkboekjes voor de leerlingen en lesbrieven voor de docenten
beschikbaar. Op dit moment maken de leerlingen uit groep 5, 6 en 7 van alle Nuenense basisscholen hiervan
gebruik. Jaarlijks voeren ca. 12 scholengidsen dit uitvoering van het programma uit. Het Nuenense programma
wordt ook gebruikt door basisscholen in Geldrop.
Jeugdgroep
Het IVN had ook een eigen jeugdgroep voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool: het "Jeugd IVN".
Lidmaatschap is telkens voor een jaar en loopt gelijk op met het schooljaar.
De begeleiders van de groep zijn in de zomer 2015 gestopt en omdat er geen opvolging is, beraden we ons
momenteel hoe activiteiten voor de jeugd vorm te geven.
Natuurclub SDNI
Vanaf 2013 heeft IVN Nuenen een groep van 13 mensen onder haar hoede met een verstandelijke beperking.
Aan deze groep wordt een speciaal natuurprogramma aangeboden: “Samen De Natuur In”.
Landschapsbeheer
IVN vrijwilligers (“de Knotgroep”) dragen bij aan het landschapsbeheer. Zij schonen o.a. de heide en knotten
wilgen.
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landschapsbeheerders. Ongeveer 50 vrijwilligers maken samen jaarlijks ongeveer 1300 mensuren om de
natuur in en rondom Nuenen te onderhouden. De Knotgroep fungeert ook als gastheer voor de Landelijke
Natuurwerkdag.
Kloosterhof
De Kloosterhof is de tuin achter het Klooster. De tuin is eigendom van de gemeente. Na de verbouwing van het
Klooster is de tuin door vrijwilligers van het IVN opnieuw aangelegd als multifunctionele tuin. Het gebruik van de
Kloosterhof door andere instellingen wordt gestimuleerd. Het IVN heeft uit eigen middelen zitbanken geplaatst.
Vrijwilligers onderhouden de tuin.
Ondersteuning van landelijke en regionale natuur- en milieuorganisaties
Vrijwilligers van het IVN Nuenen voerden in 2010-2013 vlindertellingen uit. Ook zijn er inventarisaties van planten
voor wetenschappelijk onderzoek van landelijke en regionale organisaties, zoals in 2015 de orchideeëntelling.
De vogelwerkgroep doet tellingen voor het Sovon, zoals de broedvogeltellingen en heeft meegewerkt aan tellingen,
die moeten leiden tot een nieuwe broedvogelatlas van Nederland.
IVN-gidsen helpen daarnaast landschapsorganisaties bij natuurwandelingen en het landschapsbeheer. Op de
Dag van het Brabants Landschap begeleiden natuurgidsen en een boswachter van Staatsbosbeheer diverse
groepen door het natuurgebied de Heerendonk.
Behartiging natuur- en milieubelangen (Milieu Werkgroep)
Het IVN behartigt de natuur- en milieubelangen in de gemeente. Vanuit deze functie zijn vertegenwoordigers
van het IVN in diverse overlegorganen vertegenwoordigd, zoals de Klankbordgroep NO-Corridor en
Herinrichting Hooydonksebeek over Landgoed Gulbergen en het Bestemmingsplan Buitengebied. Regelmatig
wordt overleg gevoerd met de afdeling Ruimtelijk Ordening van de Gemeente.
De ontwikkelingen van het uitbreidingsplan "Nuenen West" en het bestemmingsplan Gulbergen worden
nauwlettend gevolgd om ook hier een zo goed mogelijke harmonie met de natuur na te streven.
Voorlichting
Het IVN geeft voorlichting over de natuur. Maandelijks is de “IVN info” in het Klooster geopend voor het publiek.
Men kan er vragen stellen over de natuur. Men kan er ook informatiemateriaal aanschaffen en boeken inkijken
uit de IVN Natuurbibliotheek. Voor leden is er ook een mogelijkheid om deze boeken te lenen.
Regelmatig verschijnen er publicaties van het IVN in de vorm van wandel- en fietsroutes of beschrijvingen van
natuurgebieden. In het Jubileumjaar 2014 verscheen een geheel herziene uitgave van de Natuurgebieden
rondom Nuenen en in 2015 een geheel herziene uitgave van het Dommelpad.
Samenwerking met de gemeente bij natuur- en milieueducatie en beleid
Het IVN werkt op meerdere fronten samen met de gemeente. In het verleden hielp het IVN de gemeente met
het uitzetten en beschrijven van de wandelroutes (o.a. de Potstalroute en knooppuntenwandelingen).
Vanaf 2012 houdt de werkgroep “Amfibieën” de gemeente Nuenen regelmatig op de hoogte van de resultaten
van hun poeleninventarisaties. Verder helpt het IVN de gemeente met het plaatsen en onderhouden van
zogenaamde Insectenhotels verspreid over Nuenen. Verder heeft de gemeente aangegeven dat ze het IVN
graag wil betrekken bij het actualiseren van het huidige Bomenbeleid en het adviseren bij de uitvoering daarvan
(o.a. bij het renoveren van de Broekdijk).
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