
 

NATUURPRESENTATIES
Haal de natuur in huis!



Natuur is gezond en brengt mooie herinneringen naar
boven. Zelf naar buiten gaan en het beleven van natuur is
echter niet voor iedereen makkelijk. Daarom
brengt Natuurmonumenten de natuur naar u toe!
 
In een zestal presentaties laat Natuurmonumenten u
daarvan genieten. Met prachtige foto's, filmpjes en
verhalen presenteren enthousiaste vrijwilligers van
Natuurmonumenten de schoonheid van de Nederlandse
natuur.
 
Voor groepen van elke omvang komen we graag naar uw
eigen zaal of buurthuis. Vanuit uw stoel zult u zich
verwonderen over al het moois wat ons land te bieden
heeft. 
 
We lichten de presentaties graag even toe:



1. Hou je van Holland
Tijdens deze presentatie komen de pareltjes van de Zuid-Hollandse natuur
voorbij: de Nieuwkoopse Plassen, het Haringvliet en Voornes Duin. Het scherm
wordt gevuld met prachtige foto’s van de leukste dieren en de meest bijzondere
planten van Holland. Na deze presentatie bent u waarschijnlijk een beetje meer
van Holland gaan houden!

 
2. Leven met water
Water speelt een belangrijke rol in de natuur, die juist hierdoor zo gevarieerd is.
Talrijke aspecten van onze flora en fauna krijgen aandacht, evenals de
historische ontwikkeling van onze polders. U maakt kennis met het leven langs, op
en in het water,  in rivieren, beken, vennen, poldersloten en zeearmen. Er valt dus
veel te genieten van het leven met water.
 

3. Natuur in de seizoenen
Elk seizoen kent zijn eigen pracht en praal. De ontluikende lente met de
broedende vogels, de zomer met z'n bloemenpracht, de herfst met zijn bonte
kleuren en de winter met zijn koude bekoring. Iedere maand heeft specifieke
natuurkenmerken. Vooral deze presentatie leert dat de natuur begin noch einde
kent.
 

4. Mooiste natuurgebieden in noordoost Nederland
Noordoost Nederland kent prachtige natuurgebieden. Deze presentatie start met
het Werelderfgoed 'Het Waddengebied' en gaat via Groningen, Friesland en
Drenthe naar Overijssel. Eilanden, meren, heidevelden, oude bossen en
veengebieden vragen aandacht. Boeiend is de specifieke flora met de daar levende
vogels, dieren en insecten.
 

5. Mooiste natuurgebieden in midden Nederland
Ook midden Nederland biedt een grootse variëteit in natuurgebieden. Flevoland
heeft het jongste natuurgebied en Gelderland het oudste. Overal vinden we
unieke en vaak zeldzame soorten flora en fauna. In een boeiende speurtocht geeft
deze presentatie daarvan prachtige beelden en geluiden.
  

6. Natuur in de buurt
De natuur is soms dichterbij dan we denken. Sommige insecten, planten en dieren
hebben zelfs een voorkeur voor de bebouwde omgeving. Er zijn planten die het
heerlijk vinden tussen de straatstenen en overal vinden we korstmossen. Ook
maken we kennis met de opmerkelijke bloeiwijze van de paardenbloem, met de
rugstreeppad, met het lieveheersbeestje en de invasie van exoten als
halsbandparkieten, nijlganzen en Turkse tortels. Kortom, in elke buurt zijn talloze
opmerkelijke zaken te bezien en te beluisteren.
 
 
In overleg is een presentatie aan te passen aan specifieke wensen van een
bijzondere doelgroep. 



Meer informatie en boekingen
 
Een presentatie kost €60,-, all-in. Wij komen dan langs op een locatie in
Zuid-Holland. Buiten Zuid-Holland vragen wij €70,-.
 
Geïnteresseerd? Vraag een presentatie aan
via www.natuurmonumenten.nl/natuurpresentaties.
 
Heeft u specifieke vragen? Mail deze naar
natuurpresentaties@natuurmonumenten.nl.
 
 
We hopen dat u net zo enthousiast bent over de natuurpresentaties als onze
presentatoren!
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