Challenge 1 #riddlemethis

Ben je er klaar voor? Dan starten we met de eerste Challenge: #riddlemethis
ofwel maak je eigen natuurraadsel! Kijk jij bewust om je heen als je buiten
rondloopt? Waarschijnlijk vaak niet. Focus je met #riddlemethis daarom
eens op details en vormen in de natuur en laat je verwonderen.
Neem je camera of telefoon mee en ga op pad. Loop naar een boom, plant
of insect en bekijk het van heel dichtbij. Hoe kan je jouw onderwerp zó op
de foto zetten dat het een raadsel is voor anderen wat er precies op de foto
staat?

Wat doet het met je?

Is kijken naar de natuur goed voor je? Zeker weten! Onderzoek heeft
bewezen dat de patronen van de natuur onze hersenen meer stimuleren
dan patronen uit door mensen gebouwde omgevingen. De stad verveelt
en de natuur fascineert. De kroon van een boom, bijvoorbeeld, is voor
onze hersenen een prettige puzzel dankzij de variatie van grote en kleine
bladeren. Zulke visuele puzzels activeren de gerichte aandacht en wekken
fascinatie op. Kijken naar de natuur kietelt onze hersenen op zo’n manier dat
het onze vaak rusteloze aandacht vasthoudt en tot rust brengt.

Challenge 2 #beatbuienradar

Je stapt vrolijk op de fiets naar een afspraak. Volgens de weerapp blijft het
voorlopig droog. Helaas, 15 minuten later kom je als een verzopen kat aan op
je afspraak. Herkenbaar?
Voortaan droog aankomen op afspraken? Leer het weer voorspellen door
middel van de wolken. Luister naar de IVN podcast en ontpop je tot de nieuwe
Helga van Leur. Daag jezelf uit en voorspel deze week zelf het weer door
omhoog te kijken, in plaats van omlaag op je telefoon. Kijk aandachtig naar
de wolken, voor en tijdens een ommetje. Wat vertellen ze jou? Moet je een
regenjas aan of blijft het droog?

Wat doet het met je?

Alleen al naar de natuur kijken helpt je om gezonder te zijn. Kijken naar natuur
stimuleert je parasympatisch zenuwstelsel, en dus de innerlijke rust. Bloeddruk
en hartritme gaan omlaag, de hartvariabiliteit omhoog.

Challenge 3 #plasticgymnastic

Wat dacht je van een activiteit waarmee je iets terugdoet voor de natuur?
Daag jezelf uit om actief plastic op te rapen tijdens een wandeling. Haal jij
een zak vol? En wat voor een gekke voorwerpen vind je allemaal?
Met het oprapen doe je direct een work-out dus ook jíj wordt beter van wat
#plasticgymnastic.
#plasticgymnastic tips:
• Ruim veilig afval op door een afvalknijper te gebruiken (vaak gratis te leen
bij de gemeente) en/of handschoenen te dragen. Bijvoorbeeld rubberen
schoonmaakhandschoenen. Zit tijdens het opruimen niet aan je gezicht
en was uiteraard goed je handen na afloop.
• Gebruik de Litterati-app. Hiermee kan je precies vastleggen waar welk
afval is aangetroffen, van welk materiaal het is gemaakt en wie de
producent is. Zo krijgen we een goed beeld van afvalitems en herkenbare
merken. Op basis van deze data kan de dialoog met producenten en
overheden gevoerd worden.
• Voor het project Schone Rivieren werkt IVN Natuureducatie samen met
de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee aan het rivierafval
probleem. De missie van Schone Rivieren? Plasticvrije rivieren in 2030!
Wil je je vaker in te zetten tegen het zwerfvuil-probleem? Kijk hier hoe jij
kan helpen.

Wat doet het met je?

Bewegen in een groene omgeving heeft een krachtiger effect dan alleen
bewegen of alleen natuur. Door plastic op te rapen combineer je wandelen
met wat rek en stek oefeningen om overal bij te kunnen. Goed voor jou én
voor de natuur. Daarnaast ben je een voorbeeld voor anderen. Hopelijk
inspireer jij anderen om ook op te ruimen en samen te werken aan een
zwerfvuilvrije toekomst.

Challenge 4 #paddoparadise

Paddenstoelen zijn magische verschijningen in de herfst. Met deze Challenge
zetten we ze in de spotlight! Ga deze week lekker naar buiten om te speuren
naar paddenstoelen. Ben je benieuwd welke paddenstoelen je allemaal
tegenkomt? Scan de paddenstoel dan met Obsidentify voor Apple of Android
en word tijdens de wandeling een echte paddenstoelenkenner!
#paddoparadise tips
• Meer weten over paddenstoelen? Bekijk de paddenstoelen vlog van
IVN’er Lieuwe Kampen en lees allerlei paddenstoelen weetjes op de IVN
website.

Wat doet het met je?

Aandachtig kijken naar de natuur is goed voor je gezondheid. Beweeg je
erbij dan boek je extra voordeel! Een tussen-de-middagwandeling in tuin of
park kan bovendien je werkprestaties aanzienlijk verbeteren. Tijdens een
experiment in de Amerikaanse stad Ann Arbor mochten proefpersonen na
een ochtend geconcentreerd werken vijftig minuten wandelen. De ene helft
deed dat downtown. Hun aandacht herstelde voor 23 procent. De andere
helft wandelde door het park, dat leverde een herstel op van 71 procent. Zij
konden na de lunch met meer focus weer aan de slag.

Challenge 5 #autumnspice

Helaas is momenteel de horeca gesloten. Wil je toch even je huis uit en
buiten de deur eten? Doe de #autumnspice herfstpicknick Challenge en
proef het seizoen! Maak wat lekkere herfstgerechten, vul een thermosfles
met soep of thee en kleed je warm aan. Zoek een bankje of neem een kleed
mee en wat dekentjes. Uiteraard met maximaal 4 personen en volgens de
Corona-regels. Je kan natuurlijk ook wat lekkers afhalen/bestellen bij de
lokale horeca, om hen te steunen, en dit lekker buiten opeten.

Wat doet het met je?

Maak je gerechten met echte herfstkruiden zoals kaneel, gember en
kurkuma. Deze kruiden zijn hartstikke gezond voor je. Daarnaast is een
picknick in de frisse lucht, met heerlijke warme gerechten en drankjes ook
een echt ontspanmomentje.

Challenge 6 #rainmeditation

Je wilt naar buiten, maar jakkes het regent… Een hele logische reactie voor
bijna elke Nederlander. Toch kan regen juist fijn en rustgevend werken.
Dus daag je zelf uit en ga juist naar buiten wanneer het regent. Maak een
mindfulnesswandeling waarbij je bewust focust op wat je ruikt, hoort en ziet.
Hoe wandel je mindful?
• Pak je regenjas en/of paraplu, stap de deur uit en adem een aantal keer
rustig in en uit. Zo kom je met je aandacht in het hier en nu. Ga daarna
lekker wandelen.
• Wat ruik je allemaal? De regen zorgt voor andere geuren buiten.
• En wat hoor je? Luister naar het tikken van de regen op je paraplu of
capuchon en de voetstappen van mensen in de plassen.
• Kijk om je heen, wat doet de regen met de natuur?
• Geniet van de regen en waardeer het, want regen is hartstikke belangrijk
voor onze mooie natuur.

Wat doet het met je?

De geur en het geluid van regen werkt kalmerend. Het vallen van de
druppels op je paraplu of regenkleding kan zelfs bijna hypnotiserend
werken. Tijdens de regen is de lucht ook frisser, regendruppels nemen
namelijk een heleboel vervuilende stoffen mee in hun val naar de grond.
Daarnaast gaan veel mensen zo snel mogelijk naar binnen als het regent,
hierdoor is het een stuk rustiger buiten. Wandelen in de regen is daarom de
perfecte manier om te ontstressen.

Challenge 7 #midnightmadness

Wanneer de lichten uit gaan, passen je zintuigen zich aan. Je ziet minder dus
logischerwijs maak je meer gebruik van je reuk, gehoor en tast. Dus zoek een
donkere plek bij jou in de buurt op en ervaar hoe je zintuigen zich aanpassen.
Ontdek de natuur die ‘s nachts tot leven komt en ervaar de mysterieuze sfeer. Durf
jij de Challenge aan om in het donker naar buiten te gaan?
Tips
• Probeer je wandeling zo donker mogelijk te houden, maar neem voor de
zekerheid wel een zaklamp mee. Of gebruik die op je telefoon.
• Concentreer je op je reuk, gehoor en tast. Wat hoor, ruik en voel je allemaal?
Wat is er anders dan overdag?
• Zoek je extra nachtelijke inspiratie? Bekijk dan de inspiratiegids van Nacht van
de Nacht.

Wat doet het met je?

In de nacht naar buiten gaan is niet alleen een ervaring voor je zintuigen, het is ook
een goede activiteit voor het slapen gaan. We kijken tegenwoordig steeds meer
naar felle schermen (telefoon, tablet, computer, TV), ook vlak voor we naar bed
gaan. Dit kan het in slaap vallen lastiger maken. Laat je lichaam alvast wennen aan
het donker en ervaar hoe je een stuk makkelijker in slaap valt zodra je weer in je
bed ligt.

Challenge 8 #birdview

Zie jij ze bijna vliegen in deze gekke tijd? Dat is bij deze Challenge helemaal
niet erg. We dagen je namelijk uit om herfstvogels te gaan kijken! Vergroot je
kennis over vogels en kom tegelijkertijd tot rust. Sommige vogels vertrekken
in de herfst en winter naar warme landen, anderen blijven tijdens deze
maanden lekker in ons koude kikkerlandje. We krijgen ook vogels uit andere
landen op bezoek. Wist je dat bijvoorbeeld het grootste deel van onze
roodborstjes in het najaar wegtrekt en overwintert in Zuid-Europa en de
roodborstjes uit Scandinavië naar Nederland trekken? De kans is dus groot
dat je nu in je tuin een roodborstje uit Scandinavië ziet.
Meer van dit soort leuke weetjes én herkenningstips vind je in onze
herfstvogelzoekkaart. Dus ga lekker op pad met deze zoekkaart en ontdek
welke vogels er leven in jouw buurt. Zo behaal jouw #2uurnatuur met
gemak!

Wat doet het met je?

We brengen in de koudere maanden heel wat uurtjes binnen door en
zijn naarstig op zoek naar manieren om van de alledaagse spanningen te
ontkomen. Door vogels te kijken gaat dit geheel vanzelf. Je bent zo gefocust
op de pracht van verschillende vogels en hun geluiden dat je even helemaal
loskomt van je gedachten. Onderzoek wijst uit dat vogels bekijken goed is
voor je mentale gezondheid.

Challenge 9 #sharingiscaring

Je bent bijna bij de finish! Dit is de laatste uitdaging van de IVN #2uurnatuur
Challenge 2020: #sharingiscaring, ofwel maak een persoonlijke natuurvlog.
Ga naar een mooie plek en neem een korte video op. Vertel waarom de
natuur zo belangrijk voor je is. Wat betekent de natuur voor jou? Wat is
jouw mooiste natuurervaring of favoriete plek? Deel jouw video met ons via
social media met #2uurnatuur. Maar deel hem vooral ook met je collega,
een goede vriend, of je oma die niet naar buiten kan. Stuur hen een groene
groet.
Met deze Challenge brengen we samen een ode aan de natuur, want de
natuur is prachtig, bijzonder en belangrijk. Heel veel plezier tijdens de laatste
Challenge! En ga vooral door met naar buiten gaan, zeker in deze moeilijke
tijd.
Vlogtips van IVN #2uurnatuur vlogger Youri Jongkoen:
• Vertel je ergens over? Laat het dan ook zien! Zo neem je de kijker echt
mee in waar jij over vlogt. Vertel je bijvoorbeeld over een mooi uitzicht,
breng dit dan in beeld dan kan iedereen meegenieten!
• Let op tegenlicht en wind. Als je vol tegen de zon in filmt ben je zelf vaak
heel donker. Staat er heeeeel veel wind dan ben je zelf niet meer te
verstaan.
• Film je met je mobiel? Houd je mobiel dan liggend en niet rechtop. Dan
komt je video namelijk veel beter tot zijn recht op veel social media
platforms.

Wat doet het met je?

Natuur werkt verbindend. Natuur richt je gedachten op intrinsieke thema’s
als vriendschap, familie, maar ook op wat jij betekent voor anderen. Weg van
extrinsieke gedachten zoals succes en geld, op naar wat er écht belangrijk is
in het leven.

Veel plezier met de Challenges!
Deel jouw mooiste natuurmomenten
met #2uurnatuur en tag @
ivnnatuureducatie op Instagram,
Facebook of Twitter.
Kijk hoe IVN #2uurnatuur Challenge
Vlogger Leoni Goudkuil en Youri
Jongkoen hun Challengemaand hebben
ervaren op ivn.nl/2uurnatuurvlogs

Op verzoek van IVN Natuureducatie zette
wetenschapsjournalist Mark Mieras op
een rijtje wat wetenschappelijk onderzoek
ons vertelt over de rol van natuur om
gezond, sociaal, productief, vrolijk en vitaal
te zijn. We kijken hierbij naar groen in je
privéleven en op het werk. Download het
rapport hier.

