
    
 
 

 
De Venlose Zweefvliegclub gaat met een aantal IVN afdelingen samenwerken aan het project  

Boven Natuurlijk 
 
Heb je altijd al willen zweefvliegen en  zoals een vogel het landschap van boven willen bewonderen? 
Grijp dan nu deze unieke kans. In de periode april - oktober 2017 kun je op diverse woensdagen 
deelnemen aan het project Boven Natuurlijk. 
 
Wat is het doel? 
Op een educatieve wijze IVN leden kennis laten maken met de natuur van boven.  
 
Wat gaan we doen? 
De bijeenkomsten vinden plaats op een woensdag van 10:00 tot 16:30 uur in en rondom de hangaar 
van de Zweefvliegclub in natuurgebied de Groote Heide bij Venlo . Je wordt ontvangen met een kop 
koffie /thee en Limburgse vlaai. Er wordt een lezing gegeven over de Groote Heide, over 
meteorologie en over de (beknopte) geologie en geomorfologie van Noord-Limburg. Daarna volgt 
een korte uitleg over zweefvliegen en hoe deze sport met de natuur samenwerkt.  
Rond 12.00 uur wordt, afhankelijk van het aantal deelnemers, de groep in tweeën gesplitst: een 
groep krijgt een excursie over de Groote Heide, de andere groep gaat zweefvliegen. Halverwege de 
middag wisselen de groepen van activiteit. Rond 16.30 zijn we weer terug in de hangaar voor een 
afsluitend kopje koffie of iets fris. 
 
Wat zijn de kosten? 
Deelname kost per persoon: € 37,50. 
Dat is inclusief: koffie/thee, Limburgse vlaai, lunch (broodjes met drankje), lezing, excursie over  de 
Groote Heide en natuurlijk het zweefvliegen. 

  
Op welke data? 
Hieronder vindt je de data in 2017. Bij het aanmelden kun je een datum van voorkeur aangeven. 
Maximaal kunnen per dag 20 personen deelnemen. Vol=vol.  
Geef dus ook een alternatieve datum op.  
 

Data 2017 

5 april  10 mei  7 juni  12 juli  16 augustus  6 september  4 oktober 

19 april  24 mei  21 jun   20 
september  

18 oktober 

 
Gaat het altijd door? 
Soms kan door weersomstandigheden een vlucht helaas niet doorgaan. Veiligheid boven alles.  
Houdt hier wel rekening mee. De datum wordt dan verplaatst naar de vrijdag in diezelfde week of 
naar de woensdag die er op volgt.  
  



    
 
 

 
Waar nog meer rekening mee houden? 

o Leeftijd: maakt op zich niet zoveel uit 
o Minimale lengte: 1.30 m. Kinderen die kleiner zijn kunnen niet over de romp naar buiten 

kijken en zien dus niet zo heel veel van de omgeving!  
o Maximumlengte: groter dan 2.05 m? Helaas, je past jammer genoeg niet in het toestel.  
o Gewicht: Er geldt een maximum gewicht van 110 kg. 
o Medisch: Een medische keuring is niet nodig. Heb je gezondheidsklachten of twijfel je, dan 

raden wij aan even te informeren bij jouw huisarts.  
 
Heb je nog vragen? 
Twijfel je nog of heb je vragen, neem dan gerust contact op. 
E-mail:ivn.bovennatuurlijk@gmail.com of mobiel: 06-23034183.  
 
Filmpje: 
Klik hier voor:  IVN promo filmpje 
 
Hoe aanmelden? 
Aanmelden door een e-mail te sturen met je naam, adres, telefoonnummer, je voorkeursdatum en 
alternatieve datum en het aantal personen. Geef dan ook even door via welke IVN afdeling je 

deelneemt. Naar  ivn.bovennatuurlijk@gmail.com 
 
Locatie: Zweefvliegclub in Venlo. Gegevens over de locatie met routebeschrijving en andere 
relevante informatie zoals de wijze van betaling en het IBAN nummer ontvang je bij definitieve 
bevestiging van deelname.  
 
 
Namens de Zweefvliegclub en de deelnemende IVN afdelingen,  
Kijk ik er naar uit je te ontmoeten 
 
Bovennatuurlijke groet, 
 
 
 
 
 
Jeroen Hofstede. 

 
Foto Jeroen Hofstede 
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