IVN-Enschede telt ongeveer 70 leden en bestaat
uit actieve en enthousiaste leden die naar
vermogen vrijwillig samenwerken binnen de
afdeling. We zetten ons in op het gebied van
milieu, natuureducatie en duurzaamheid. Vooral
door het stimuleren van natuurbeleving willen
we onze liefde voor en kennis van de natuur
delen.

Enkele IVN activiteiten:
* Publiekswandelingen
* Schoolwandelingen
* Wandelingen speciale doelgroepen
* Kinderactiviteiten
* Heemtuin in het Ledeboerpark
* Cursussen
Informatie en aanmelden :
Secretariaat IVN Enschede
p/a Bouwhuishorst 23, 7531 EZ Enschede
Tel. 06 47270894 b.g.g. 053 4780392
E-mail: secretariaativnenschede@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/enschede
www.facebook.com/IVNEnschede

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, is een organisatie met zo’n 170
afdelingen in Nederland en ca. 20.000
vrijwilligers. IVN heeft als doel mensen bij de
natuur te betrekken en jong en oud te laten
beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én
belangrijk onze natuur is.

(1) Landgoed Groot Brunink
In 1341 werd al gesproken over een oude hoeve
Nieborg met slotgracht en heerenwal.
Goed toegankelijk.

(4) Landgoed de Weele
Wandeling over een zeer oud landgoed met
karakteristieke hoeves en een rijke historie.
Gevarieerd landschap met diverse beeklopen,
waaronder de Rutbeek. Goed toegankelijk.

Gezellig samen met uw familie of
collega’s buiten zijn en nog wat
opsteken van de natuur ook ?
Zoekt u een originele invulling voor uw
familiefeestje of bedrijfsuitje ?
IVN Enschede verzorgt graag naar wens uw
leerzame natuurwandeling. Een ervaren IVN-gids
begeleidt u in natuurgebieden en landgoederen rond
Enschede. Daarbij wordt al wandelend gewezen op
de “kleine wondertjes” van de natuur, rekening
houdend met uw gezelschap, ook met mensen die
wat minder goed ter been zijn. Voor kinderen
hebben we uitdagende opdrachten.
Thema, plaats en duur van de wandeling in overleg.
Bijdrage wandeling: 3 euro p.p. (minimaal 24 euro).

(2) Lonnekerberg
Op de stuwwal bij Oldenzaal groeien bijzondere
planten. Albert Jan Blijdenstein heeft hier
productiebossen aangelegd.
Goed toegankelijk, wel licht hoogteverschil.

(3) Aamsveen
Een van de weinige hoogveengebieden van
Nederland met zeldzame planten en historische
verhalen over turfsteken en smokkelaars. Kan erg
nat zijn en soms moeilijk begaanbaar.
Stevig schoeisel aanbevolen.

Onze natuurgidsen zijn actief in een aantal prachtige
natuurgebieden rondom Enschede:

(5) Stroink/Smalenbroek
Dit oude landgoed met gevarieerde flora is
toegankelijk via smalle zandpaden en houten
vlonders. Niet voor iedereen begaanbaar.

(6) Buurserzand
Een bijzonder heidegebied met eeuwenoude
jeneverbessen en het Buursermeertje. De smalle
zandpaden zijn niet voor iedereen begaanbaar.
Stevig schoeisel aanbevolen.

