
Natuurvakantie in Zuid-Limburg (Mechelen) “IVN Zomerweek” 
 
Voor volwassenen, jeugd en jongeren vanaf 5 jaar. Een actieve week waarin natuurbeleving, 
landschap en cultuurhistorie centraal staan. Ieder jaar doet de IVN zomerweek een mooie plek in 
Nederland aan. In 2012 Mechelen (Zuid Limburg). Accommodatie in Mechelen: Zie  
http://www.vinkenhof.com/. 
Samen met lokale (IVN) vrijwilligers wordt een boeiend programma met excursies in de natuur 
geboden, toegespitst op het thema: Heijmans, Heuvels en Heiligen. Voor de kinderen/jongeren 
een apart programma met activiteiten onder begeleiding van jeugdleiders.  
 

 
 

Zuid Limburg 
Het landschap van Zuid Limburg is een zeer divers landschap waarin een grote verscheidenheid 
aan planten en dieren te vinden is. Op korte afstand is er een grote afwisseling tussen de weidse, 
open plateaus en de intieme, besloten dalen.  
Daardoor staat het gebied ook bekend om haar heuvelachtige landschap, in het bijzonder het 
zuidelijke Heuvelland.  
 
Nationaal Landschap 
De specifieke kernkwaliteiten van Zuid-Limburg zijn: 
- het reliëf 
- het groene karakter 
- de schaalcontrasten: van zeer open (plateaus) naar besloten (hellingen en beekdalen) 
- de kenmerkende en gebiedseigen cultuurhistorische elementen. 
Omdat het gebied al 300.000 jaar onafgebroken bewoond is, bezit het een grote dichtheid aan 
cultuurhistorische waarden. Veel van de landschappelijke waarden komen nog in een 
oorspronkelijke, betekenisvolle samenhang voor. 
 

 



 
Van Heijmans, Heuvels en Heiligen 
· Zelf fossielen zoeken (Groeve Het Rooth) 
· Zwerven langs en over de grens 
· Kleinschalig boerenland 
· Oude dorpjes en weidse natuur 
· Spannende verhalen 
· Heuvels, bossen en kronkelbeken. 
· Watermolens en wijngaarden 
· Fietsen en Wandelen 
 
Activiteitenprogramma 

 Excursies onder begeleiding van lokaal bekende mensen  

 Ook actief bezig zijn in en met de natuur  

 Programma vindt plaats tussen 9.45 uur en 16.00 uur met enkele ochtend- en 
avondactiviteiten.  

 Kinderen (5 t/m 13 jaar) volgen onder begeleiding hun eigen natuurprogramma tussen 
9.30 uur en 16.00 uur  

 

 
 
 

Kort weekoverzicht 
 Vrijdag 3 augustus: iedereen vanaf 16.00 uur welkom op De Vinkenhof te Mechelen. 
 ’s Avonds kennismaking 
  Zaterdag 4 augustus: bezoek aan de steengroeve. 
 Zondag 5 augustus: verkenning van de omgeving voor alle deelnemers van het kamp 
 Vanaf maandag is er een gevarieerd keuzeprogramma met diverse excursies in kleine 

groepen 
 De dinsdag is zonder programma zodat iedereen deze dag naar eigen wensen in kan 

vullen 
 Woensdag: natuurwerkdag 
 Donderdag staat voor een groot deel in het teken van het zomeravondtheater…. 
 Vrijdag 10 augustus: ontbijt en afbreken.Vertrek uiterlijk 10.00u 

 
Voor informatie en aanmelden: Harrie Moonen e-mail: h.moonen3@kpnmail.nl 
tel.nr. 06-38106238. 
  

Zie ook  www.ivn.nl/zomerweek  


