
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied is een samen-
werking van voornamelijk melkveehouderijen en een aantal akker-
bouwbedrijven in Flevoland ten noordwesten van Swifterbant. In het 
Rivierduingebied hanteren wij een uitgesteld slootkantenbeheer, 
zaaien we vele kruidenstroken in en zetten we ons in voor weide-
vogelbescherming, waardoor het Rivierduingebied het leef- en 
foerageergebied is voor een rijkdom aan vogelsoorten! 

Beleef het Rivierduingebied 
In het Rivierduingebied zijn 2 wandelpaden aangelegd over de grond 
van onze leden. Dit zijn een 3- en een 9 km pad, van de route ‘Op de 
Kuierlatten’.  Daarnaast kunnen wandelaars en fietsers kennis nemen 
van het gebied in een speciale boshut.  

Word vriend van het Rivierduingebied! 
Wij doen al veel, maar we kunnen het niet alleen. Word daarom 
vriend van het Rivierduingebied en help mee om het Rivierduin-
gebied in bloei te zetten! Samen kunnen wij ons sterk maken voor 
het behoud van dit prachtige landschap. Daarnaast zetten wij ons in 
voor de aanleg van meer fiets- en wandelpaden, organiseren we  
boeiende rondleidingen, actieve puzzeltochten, heerlijke snertwan-
delingen en bieden we leerzame excursies aan voor de basisscholen.  

U wordt al Vriend van het Rivierduingebied voor € 10,00 per jaar per 
gezin. U ontvangt dan onze nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor 
diverse activiteiten en bijeenkomsten.  

Voor bedrijven welke Vriend van het Rivierduingebied willen worden 
hanteren wij een tarief van (minimaal) € 100,00 per jaar. 
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Vrienden van het Rivierduingebied 

  Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

                                 Ja, ik meld me aan voor: 

                                           ‘Vrienden van het Rivierduingebied’. 
Dhr/Mevr.*:…………………………………………………………………………….……..……... 
Adres:……………………………………………………………………………………….……………. 
Postcode en Woonplaats:………………………..……………………………………………… 
Tel. nr.:………………………………………………………………………………..……….………… 
E-mail** ! :………………………………………………………………….…..………………….…. 
 

U kunt zich opgeven per post; Rivierduingebied, Tijgerbloem 3, 8255 JZ 
Swifterbant, per e-mail; rivierduingebied@gmail.com of telefonisch: 0647854909
  
     * Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 ** U wordt via e-mail op de hoogte gehouden. 


