
PERSBERICHT IVN-HERFSTCURSUS 

 

Aarde, water, lucht en vuur 

 

Er wordt wel gezegd dat de hele wereld is opgebouwd uit vier 

elementen: aarde, water, lucht en vuur. Eén ding is zeker: deze 

elementen zijn zeer bepalend voor de natuur en hoe onze 

omgeving er uit ziet. De herfstcursus van het IVN staat dit jaar dan ook in het thema van de 

vier elementen. 

 

Lesavonden en excursies 

De cursus bestaat uit vier lesavonden op de woensdag- of donderdagavond (20:00-22:00), 

drie excursies op de zaterdagochtend (10:00-12:00) en eenmaal een avondexcursie 

aansluitend aan de lesavond. 

 

Wo. 10/10: Aarde: wat leeft er allemaal onder de grond? Lesavond door Janine Marien 

(IVN Vecht & Plassen en analist bij de afdeling Dierecologie van de Vrije 

Universiteit) 

Za. 13/10: Excursie: op zoek naar bodemdiertjes in het Brediuspark 

Do. 18/10: Vuur: hoe zonlicht de natuur vorm geeft. Lesavond door Annemarie Borst 

(IVN Woerden) 

Za. 20/10: Wandelexcursie in het Amerongse bos 

Wo. 31/10: Water: hoe water het landschap heeft gevormd. Lesavond door Hein Kuiper 

(stichting Hugo Kotestein) 

Za. 03/11: Fietsexcursie in Woerden en omgeving 

Do. 15/11: Lucht: astronomie en sterren kijken. Lesavond en aansluitend sterren kijken 

in het Brediuspark. Door Ton Lindemann (IVN Vecht & Plassen) 

 

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 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 26 september. Zie ook 

de website: www.ivn-woerden.nl. 

 

Illustratie 

Hoe de vier elementen in de cursus aan bod komen. Met de klok mee: een oprolpissebed 

leeft in de strooisellaag van de bodem (Michel Vuijlsteke); het landschap bij Kamerik is sterk 



beïnvloed door het water; de grote Herculesbolhoop (M13) is een van de helderste 

bolhopen; met een bladrozet vangt een plant zoveel mogelijk zonlicht (Ria Kosten). 

 

 

 
 

 

Fotoverantwoording: 

- oprolpissebed: Michel Vuijlsteke, http://blog.zog.org/tag/pissebed 

- Kamerik: http://www.regiocanons.nl/utrecht/zuidwest/de-grote-ontginningen/beeld-

en-geluid/polder-bij-kamerik 

- M13: http://www.astronomie.nl/beeldbank/22/509/bolhoop_m13.html 

- bladrozet: Ria Kosten, http://www.panoramio.com/photo/73939925 

 


