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(bijgewerkt: 10-4-2014) 
 

Ontstaan van IVN 

IVN is voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig 

onder auspiciën van Natuurmonumenten, de ANWB, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de 

KNNV e.a. 

Overal in het land werkten voor deze bond natuurwachten, die bevoegd waren zich misdragende 

recreanten op hun fouten te wijzen. De bond had dus een bewakende, geen educatieve, taak. 

In het bestuur zaten o.a. Jaap van Dijk, stafmedewerker bij Natuurmonumenten en Jan Nijkamp, voor 

de KNNV. 

In de loop der jaren groeide bij de verschillende natuurbeschermingsorganisaties de overtuiging dat 

natuurbescherming alleen dan effectief zou zijn als ook de bevolking het belang hiervan zou inzien. 

Voorlichting en educatie zouden veel meer aandacht moeten krijgen. 

In 1948 werd de naam van de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, omgezet in de Bond van 

Natuurbeschermingswachten, een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Ook in Apeldoorn 

werd een dergelijke natuurbeschermingswacht opgericht, namelijk op 28 juni 1948. Wij hanteren deze 

datum als de officiële start van de afdeling in Apeldoorn. 

Deze bond werd op 17 mei 1960 omgezet in de Vereniging Instituut voor 

Natuurbeschermingseducatie. De leden van de vereniging zetten zich in voor het daadwerkelijk 

realiseren van de doelstellingen. 

 

IVN in Apeldoorn 

IVN Apeldoorn is één van de plaatselijke afdelingen en richt zich op de directe omgeving van Apeldoorn. 

De IVN afdeling is opgericht in 1960 en voortgekomen uit de toenmalige Natuurwacht Apeldoorn, die 

in 1948 werd opgericht. De afdeling bestaat dus eigenlijk 12 jaar langer dan IVN. 

De afdeling organiseert al sinds jaren excursies begeleid door daarvoor opgeleide natuurgidsen, maar 

ook lezingen en cursussen. Er worden wandel- en fietsroutes uitgezet en er wordt onderhoudswerk 

verricht in natuurgebieden. Verder zijn er allerlei activiteiten gericht op de eigen leden en donateurs. 

Dit alles met het doel de mensen bekend en vertrouwd te maken met wat de natuur aan boeiends te 

bieden heeft. Kennis over de waarde van de eigen leefomgeving leidt tot waarderen van die omgeving en 

er zorg voor willen dragen. Alle activiteiten van IVN Apeldoorn vinden direct in de omgeving van 

Apeldoorn plaats.  

Voor de promotie van de activiteiten van de afdeling zijn activiteitenfolders beschikbaar, verkrijgbaar 

bij het werkgroep PR. 

 

Hoe zit IVN in elkaar? 

IVN is een maatschappelijke organisatie die streeft naar meer natuur van een betere kwaliteit en een 

gezond milieu.  

 

IVN is in de eerste plaats een vereniging met afdelingen verspreid door heel Nederland. Leden 

van die vereniging werken er als vrijwilliger hard aan om hun natuur- en milieukennis met 

geïnteresseerden te delen. Mensen zelf de natuur laten beleven staat hoog in het vaandel van de 

vele actieve IVN-ers. Zij richten zich rechtstreeks op het Nederlandse publiek in de eigen 

woonomgeving. IVN-ers geven bij uitstek vorm aan maatschappelijke betrokkenheid, vaak in de 

vorm van lokaal maatwerk. Van onderop geeft IVN daarmee inhoud aan betrokkenheid bij de 

eigen leefomgeving (en heeft dus een maatschappelijke missie). 

 

IVN kent ook een beroepsorganisatie, die is ondergebracht in de Stichting IVN, per provincie een 

vestiging (IVN Gelderland aan de Jansbuitensingel 12 in Arnhem) en een landelijk kantoor in 

Amsterdam. De beroepsorganisatie ondersteunt de vrijwilligers en doet  daarnaast diverse projecten 

op het gebied van natuur- en milieucommunicatie. De beroepsorganisatie heeft geen winstoogmerk, 

maar werkt wel met een kostendekkend tarief. 
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IVN heeft meer dan 170 lokale afdelingen, 11 provinciale vestigingen, de jongerentak 'IVN-Woeste 

Land en een landelijk bureau Amsterdam. Contactpunt voor de vrijwilligers is de servicedesk 

(servicedesk@ivn.nl) 

 
De afdeling 

IVN is georganiseerd in afdelingen. Zij vormen de basis van de activiteiten. De afdeling werkt in een 

bepaalde gemeente of streek. De grenzen van het werkgebied worden in overleg, ook met de 

buurafdelingen, door het landelijk IVN bestuur vastgesteld. 

Van een afdeling wordt verwacht dat ze de doelstellingen van IVN uitdragen. 

 

De regio 

Afdelingen zijn verenigd in districten of regio's. De grenzen van de districten/regio's vallen veelal samen 

met de provinciegrens of landstreek (bv de Veluwe). Het district/ de regio heeft binnen IVN een 

belangrijke functie in de verbinding tussen afdeling en landelijk bestuur. Ook is er een functie van overleg 

en samenwerkingsorgaan van de afdelingen in een bepaald gebied.  

Het district/ de regio organiseert thema-bijeenkomsten, nascholingen en andere, het afdelingsniveau 

overstijgende activiteiten. Ze heeft oa als taak om de opleiding van docenten voor de natuurgidsencursus 

te begeleiden en indien nodig op te leiden via het Cursushuis. 

Het district/ de regio heeft een belangrijke positie in het netwerk van NME (=Natuur- en milieu educatie) 

organisaties.  

Verder kan het district/ de regio zich bezighouden met vele andere activiteiten, zoals het optreden als 

gesprekspartner van de overheid, contacten onderhouden met andere natuur- en milieuorganisaties, 

stimuleren van afdelingen, organiseren van themadagen, cursussen etcetera. 

Het district/ de regio heeft een bestuur en een districtsledenvergadering, welke bestaat uit leden van de 

afdelingen. De Regio Veluwe heeft geen vast bestuur, maar wel een roulerend voorzitter (elk jaar levert 

één van de Veluwse afdelingen de voorzitter) 

 

Het land 

Op landelijk niveau functioneren er een aantal landelijke werkgroepen, zoals IVN-Woeste Land.  

Het landelijk bureau is een soort 'verkeersplein' binnen IVN. De taak van het bureau is 

beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend.  

Het bureau werkt ook ondersteunend voor districts-, afdelings- en landelijk bestuur via de servicedesk.  

De meeste medewerkers van het landelijk bureau worden voor hun werk betaald. 

Ook landelijk kent IVN een bestuur en een ledenvertegenwoordiging, de zgn landelijke raad. In deze raad 

zitten vertegenwoordigers van de districten.  

 

 

Meer informatie over IVN vind je op: ivn.nl/over-ivn/organisatie 
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