IVN in Limburg
Beleef de natuur

Over IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie is een
landelijke organisatie die mensen
op lokaal niveau bij de natuur
betrekt. IVN laat jong en oud
beleven hoe leuk, leerzaam,
gezond én belangrijk natuur is.
Met verschillende projecten,
campagnes en natuuractiviteiten
is IVN actief. Zelf leren, beleven
en doen staan altijd centraal.

Duurzaamheid

Het wordt steeds vaker geroepen
‘natuur doet je goed’. Maar
toch handelen veel mensen
en organisaties hier nog niet
naar. Het is de droom van IVN
om een toekomst te creëren
waar ieder mens weet, voelt en
ervaart dat natuur ons gelukkiger
en gezonder maakt en een

basisvoorwaarde is voor ons
bestaan. Zo werken we aan een
duurzame samenleving.

Cursussen

Om mensen de natuur te laten
beleven, leidt IVN natuurgidsen,
landschapsgidsen, schoolgidsen,
natuurouders en jeugdleiders
op. Daarnaast verzorgen
ze verdiepende cursussen,
workshops en lezingen over
onderwerpen variërend van ﬂora
en fauna tot klimaatverandering,
gezondheid en educatieve
werkvormen.

Eropuit in de Limburgse natuur
Ga met natuur- en
landschapsgidsen op pad naar
mooie en onbekende plekjes, ga
struinen door bos, hei, geniet
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van de vogelzang, de dans
van de nectarsnoepers en de
geur van lindebomen. Met een
IVN-gids zie, hoor en beleef je
meer. Op de website vind je een
overzicht van alle georganiseerde
natuuractiviteiten. Ook is het
mogelijk om met een groep een
wandeling op maat te maken met
een natuur- of landschapsgids.
Kijk daarvoor op: www.ivn.nl/
excursieloketlimburg

Jeugd, jongeren en
jongvolwassenen

Wie als kind vieze voeten kreeg of
op zijn buik bij de waterdiertjes

lag, zal ook als
volwassene de
natuur waarderen.
Spelend de natuur
ervaren, speuren naar
sporen, je verwonderen
over de kleine dingen, op
avontuur met kompas. Met
de jeugdgroepen van IVN,
Scharrelkids en de jongeren
van Woesteland ga je op
ontdekkingsreis in de natuur
www.scharrelkids.nl
en www.woesteland.nl.

Natuurbeheer

Samen werken in de natuur bij
het onderhoud van poelen, het
beheer van heemtuinen, het in
stand houden van waardevolle
landschapselementen of het
snoeien van hoogstambomen
is plezierig én belangrijk. Deze
samenwerking bevordert
inspraak en overleg bij
gemeentelijke en provinciale
projecten rond natuur.

35 IVN-afdelingen

IVN-vrijwilligers zijn al tientallen
jaren actief in Limburg. Ze hebben
talloze producten, methoden en
werkvormen ontwikkeld voor
uiteenlopende doelgroepen.
Iedere afdeling heeft werkgroepen
bijvoorbeeld op het gebied van
excursies, jeugdwerk, vogels of
natuurbeheer. De afdelingen
werken samen in regio’s en
worden ondersteund door de
beroepsorganisatie IVN Limburg
en IVN Nederland.
De beroepsorganisatie werkt
daarnaast samen met een
netwerk van terreinbeheerders,
organisaties in de recreatieve-,
gezondheids- en cultuursector,
onderwijs, overheden en andere
partners aan een groene, gezonde
en duurzame samenleving. Dit
doet IVN via vier hoofdthema’s:
Kind & Natuur, Natuur &
Gezondheid, Natuur & Recreatie
en Natuur in de Buurt.

Actief worden voor IVN?

Wil je actief een bijdrage leveren
aan de natuur in jouw omgeving?
Word dan lid of donateur van de
plaatselijke IVN-afdeling!
Kijk voor contactgegevens op
www.ivn.nl/afdelingen

Contactgegevens IVN District Limburg
Marianne Bonten
Puntelstraat 34
6369 TC Simpelveld
045 5440198
mariannebonten@gmail.com
www.ivn.nl/districtlimburg
IVN District Limburg
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