
PERSBERICHT IVN-VOORJAARSCURSUS 

 
Communicatie in de natuur: over bijtjes en bloemetjes, liefde en leugens 

  
Het voorjaar komt er aan! Het jaargetijde waarin de natuur ontwaakt en er weer volop 
gecommuniceerd wordt. Natuurlijk hoort u de vogels zingen, maar heeft u zich wel eens afgevraagd 
waarom ze dat doen? En kunnen planten ook met elkaar praten? Heeft u wel eens een bij zien 
dansen? En wist u dat er ook planten en dieren zijn die liegen? Dit alles (en nog veel meer!) komt aan 
bod tijdens de voorjaarscursus van het IVN-Woerden. 
  
Lesavonden en excursies 
De cursus bestaat uit vier lesavonden op de woensdagavond (20:00-22:00) en vier excursies op de 
zaterdagochtend (10:00-12:00) of -middag (13:00-15:00). 
 
Wo. 21/03: ‘Het zoemt in de wandelgangen’, lesavond over communicatie bij bijen, door Monique 

Quaedackers (imker, bestuurslid Bijenvereniging Utrecht en omstreken, en docent 

aan de Universiteit van Amsterdam) en Kim de Bruyn (imker en NME-docent) 

Za. 24/03: Bezoek imker 
Wo. 04/04: ‘Plantenpraat’, lesavond over communicatie bij planten, door Michel Haring 

(hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam) 
Za. 14/04: Excursie planten, door Ben Vermeij (IVN-Woerden) 
Wo. 18/04: ‘De taal van de liefde’, lesavond over baltsen, door Annemarie Borst (IVN-Woerden 

en docent aan de Universiteit van Amsterdam) 
Za. 21/04: Excursie baltsgedrag bij vogels, door Peter Mouthaan (IVN-Woerden) 
Wo. 09/05: ‘Leugens om bestwil’, lesavond over mimicry (nabootsing), door Jan IJben (IVN-

Woerden) 
Za. 12/05: Excursie mimicry, door Jan IJben 
  
Wie, wat, waar? 
De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de 
natuur in de eigen omgeving. Voorkennis is niet nodig. De 
cursusavonden zijn bij Boer Bert ('s Gravesloot 14) of in het NME 
centrum InBredius (voorheen de Brediusschuur, Kievitstraat 42). 
Het verzamelpunt voor de excursies wordt op de lesavonden 
bekend gemaakt. Kinderen zijn welkom tijdens de excursies en 
mogen gratis mee. 
De cursusprijs bedraagt € 20,00 voor leden en donateurs van het 
IVN en € 25,00 voor niet-leden voor de hele cursus, of € 5,00 per 
onderdeel (combinatie van lesavond en excursie) voor leden en 
donateurs en € 7,50 voor niet-leden. 
  
Meer informatie en aanmelden 
Wilt u zich aanmelden, of wilt u meer informatie over de cursus? 
Neem dan contact op met Jan IJben (jan.ijben@gmail.com,  
06-12447996). Aanmelden kan tot woensdag 14 maart. Zie ook de 
website: www.ivn-woerden.nl  
  
Illustratie 

De bloem van de vliegenorchis (Ophrys insectifera) lijkt op een 
vrouwelijke vlieg en verspreid een geur die aantrekkelijk is voor 
mannelijke vliegen. Deze proberen met de bloem te paren en 
zorgen zo voor de bestuiving. 
Foto: Hans Hillewaert; bron: Wikipedia 
 
 


