
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom bij IVN  
 

Je zou het soms bijna vergeten…  
Maar weet je, de natuur is een prachtig samenhangend geheel  
waar jij onlosmakelijk mee verbonden bent.  
Het is een bron van gezondheid en geluk  
waar je oneindig veel van kunt leren.  
 
Daarom delen wij met liefde en tomeloze energie 
onze kennis en fascinatie voor de natuur.  
Wij inspireren zoveel mogelijk mensen 
om van dichtbij te ontdekken hoe mooi en belangrijk natuur is.  
 
In stad en land leggen wij de link met alles wat leeft.  
Dat doen we met verrassende programma’s 
die mensen van jong tot oud raken en verrijken.  
Met projecten over krioelende beestjes, de kracht van het klimaat,  
tuintjes in de stad, en ga zo maar door.  
Want hoe meer je van de natuur begrijpt,  
hoe meer je ervan gaat houden  
 
IVN 
Beleef de natuur! 
 
Uit: voorwoord meerjarenvisie IVN 2021 
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Voorwoord 

 
Dit jaarplan 2019 van IVN Apeldoorn is de bundeling van de manier waarop die ‘liefde en tomeloze energie’ 
zoals verwoord in het Welkom in Apeldoorn vorm krijgen. Met recht een bundeling omdat we allemaal 
andere middelen en vormen gebruiken die aan onze doelstelling bijdragen. Dat is ook wat IVN 
Natuureducatie kenmerkt naast haar liefde voor de natuur. De ruimte en vrijheid voor mensen om op hun 
eigen manier die verwondering over de natuur te uiten, bij te dragen aan bewustzijn over de rol van de 
natuur in ons dagelijks leven of gewoon te genieten van al dat moois.  
 
Net als de natuur zijn ook de samenleving en de afdeling voortdurend in beweging. Vertrouwde activiteiten 
als publieksexcursies trekken minder deelnemers. Nieuwe kansen liggen onder meer in samenwerking met 
recreatiebedrijven die 12 maanden per jaar bezoekers hebben. Een andere ontwikkeling is de focus op 
natuur in de stad. De gemeente Apeldoorn heeft een ambitieus groenplan vastgesteld hoe groen in stad en 
omgeving te versterken. Educatie is een van de aandachtspunten daarbij. Daarin is ook een rol voorzien 
voor IVN Apeldoorn. Voor ons nieuwe wegen die zowel kansen als uitdagingen bieden. Want hoe gaan we 
dat doen, wat vraagt dat van ons, kunnen we dat aan? 
 
Bestaande en nieuwe activiteiten kunnen niet zonder gemotiveerde en enthousiaste mensen met kennis van 
de natuur. Dat zijn wij, de leden van IVN Apeldoorn. Om te zorgen dat we met elkaar die liefde en 
verwondering voor de natuur kunnen blijven uitdragen is het belangrijk elkaar te kennen en nieuwe mensen 
in ons midden op te nemen. Dat kan door activiteiten in de werkgroepen op te pakken waarbij we vooral naar 
buiten treden zoals in dit jaarplan per werkgroep is beschreven. Daarnaast is het goed elkaar te ontmoeten 
bij activiteiten, een interessante lezing, een fijne wandeling of een gezellige borrel.  
 
Bestuur IVN Apeldoorn 
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Werkgroep Bestuur 

De voornemens van het bestuur zijn ingebed in het meerjarenplan 2016-2020 en de actuele ontwikkelingen 
in ons werkgebied (de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst) en de afdeling. 
We blijven attent op het scheppen van voorwaarden voor het optimaal functioneren van de werkgroepen en 
de actieve leden en daarmee op de continuïteit van de activiteiten. 
We bevorderen bestuurswisselingen zo te laten plaatsvinden dat de continuïteit gewaarborgd wordt en we 
streven naar een goede vertegenwoordiging van de werkgroepen. 
We stimuleren samenwerking tussen werkgroepen en bevorderen dat er meer werkgroep overstijgende 
programma's gerealiseerd worden. 
We stimuleren innovatie en vernieuwing op alle activiteitenterreinen van IVN Apeldoorn. 
We stimuleren en initiëren activiteiten om de deskundigheid van en de binding tussen de leden te versterken. 
We bevorderen dat het onderwerp duurzaamheid meer inhoud en nadruk krijgt. 
We streven er naar visie en kernwaarden en daarmee de (toegevoegde) waarde van IVN Apeldoorn actief 
en nadrukkelijk onder de aandacht van leden en niet-leden te brengen en te houden. 
We stimuleren de aanwas van nieuwe leden (en vrienden) en streven ernaar de voordelen van het 
lidmaatschap meer zichtbaar te laten zijn. 
We stimuleren het vergroten van de naamsbekendheid door het opstellen en uitvoeren van een marketing- 
en communicatieplan. 
We stimuleren dat IVN-Apeldoorn in het hele werkgebied meer zichtbaar is en sluiten daarbij aan bij lokale 
activiteiten en ontwikkelingen. 
We bevorderen de samenwerking met ander groene organisaties in ons werkgebied, te beginnen in 
Apeldoorn en stimuleren concrete gezamenlijke activiteiten. 
We participeren in de uitvoering van het Groenplan van de gemeente Apeldoorn en stimuleren daarbij de 
samenwerking met andere organisaties. 
We streven ernaar de verbanden met de IVN afdelingen met name die in de Regio Veluwe te versterken en 
de uitwisseling van kennis, kunde en activiteiten te bevorderen. 
 

Werkgroep IVN-eXtra (projecten en deskundigheidsbevordering) 

Coördinator: Hans Hogenbirk 
De Werkgroep Woudhuis i.o. houdt eind 2018 een evaluatie waarbij o.a. aan de orde komt of de werkgroep 
zelfstandig (dus buiten IVN-eXtra) verdergaat dan wel wordt opgeheven. Voorlopig is een bedrag 
gereserveerd binnen IVN-eXtra. De werkgroep Woudhuis kan gratis gebruik maken van de faciliteiten van 
IVN Het Woldhuis. 
Projecten. Zoals dat veelal gaat met projecten doen die zich erg ad hoc voor: aanvragen komen via diverse 
kanalen en op onverwachte momenten. De maandelijkse digitale nieuwsbrief neemt oproepen voor 
medewerkers en projectleiders op. Uitgangspunt bij projecten is dat projecten budgetneutraal kunnen 
worden uitgevoerd. Indien nodig, zal een apart verzoek naar het bestuur gaan voor financiering. 
Op dit moment staat er een specifiek project voor 2019 gepland: de Atlas van Apeldoorn met de focus op 
Klarenbeek. 
Deskundigheidsbevordering. Ook hier is er sprake van onverwachte ontwikkelingen die vragen om een 
gastdocent (binnen en buiten de afdeling) die de leden eens bijpraat. 
 

Werkgroep PR en Communicatie 

Coördinator: vacant 
Sinds 1-9-2018 is er geen werkgroepcoördinator meer. Zodra die functie is ingevuld is het wellicht tijd voor 
een bijeenkomst van alle werkgroepleden en het opstellen van een nieuw Communicatieplan. 
De activiteiten van de werkgroep (website agenda en berichten, facebook, twitter, digitale nieuwsbrief, 
verzending persberichten, promotie-kraam, kwartaalblad Groenvoer, archief en OnsIVN) worden door een 
beperkt aantal mensen uitgevoerd. Er is behoefte aan een coördinator en mensen die IVN-berichten willen 
plaatsen op websites en facebook pagina’s buiten de website van IVN-Apeldoorn. 
De afspraken met Editoo (de drukker van Groenvoer) worden stilzwijgend per juni van het jaar doorgevoerd. 
Een eerdere enquête (voor het ontstaan van de digitale nieuwsbrief) gaf de voorkeur 50%-50% voor digitaal 
versus op papier. In 2019 gaan waarschijnlijk de drukkosten van het kwartaalblad Groenvoer iets omhoog en 
door stijging van het ledental zal ook het aantal exemplaren van Groenvoer verhoogd worden. 
Tot nog toe zijn we er in geslaagd om opvolging te vinden voor mensen die de bezorging moeten 
beëindigen. Als dat niet meer lukt is te overwegen om Groenvoer via de post te verzenden, dan wel alleen 
nog digitaal uit te geven. Voor 2019 is hier nog geen rekening mee gehouden. 
 

Werkgroep Publiekscursussen 

Coördinator: Alex Eeninkwinkel 
De bemensing van de geplande cursussen: Tuinvogels, Roofvogels (2x), Natuur en Samenleving, 
Landschappencursus, Groencursus, Vlindercursus, Plantencursus, Vleermuizencursus, 
Paddenstoelencursus, Samenhang in de Natuur en de Workshop Natuurfotografie is voldoende. 
Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuwe prijzenstructuur voor cursussen van kracht (zie IVN wegwijzer).  
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In de 2de helft 2018 is een administratief cursusteam (4 personen) operationeel. Streven is om in 2019 een 
verdere professionaliseringsslag op administratief gebied te maken. 
De ambitie is het cursusprogramma 2019 vóór de ledenvergadering online te hebben staan, omdat ervaring 
leert dat vroegtijdige publicatie een positief effect op het aantal aanmeldingen heeft. 
 

Werkgroep Natuurgidsenopleiding (NGO) 
Coördinatoren: Monic Breed, Ten Gevers 
In 2017-2018 heeft de laatste uitvoering van de Natuurgidsenopleiding plaatsgevonden. Op basis van deze 
uitvoering is een evaluatierapport gemaakt. Dit rapport is mede de basis voor de verdere activiteiten van de 
werkgroep NGO in 2019. Bij voldoende deelname wordt in 2020 een nieuwe NGO gestart. 
 
In 2019 ligt het accent op de volgende speerpunten: 
1. Werken aan een nieuwe opzet 
In de rapportage staan verschillende aanbevelingen die de werkgroep NGO zelf ter hand kan nemen. Hierbij 
gaat het enerzijds om het programma zelf. De werkgroep zal de modulaire opzet voortzetten in de volgende 
uitvoering in 2020. Bekeken zal worden met andere IVN afdelingen en het Cursushuis of en in hoeverre er 
draagvlak is voor een modulaire opzet die nog meer flexibel en klantgericht is, zonder af te doen aan de 
kwaliteit. Daarnaast zijn er ook interne aanpassingen aan de NGO VOS module nodig (zoals een extra 
module natuurkennis, een aangepast Persoonlijk Ontwikkelplan en dergelijke). 
2. Voorbereiden uitvoering 2020 
Prioriteit is het uitbreiden van het NGO-team met mensen die de volgende uitvoering willen trekken. 
Daarnaast pleiten we pleiten er niet voor een grote pauze in te lassen tot een volgende uitvoering zich 
aandient. NGO moet een continue activiteit zijn. We zullen gaan werken aan een directe instroom in het 
NGO-traject. Daarnaast zullen we foldermateriaal ontwikkelen en regelmatig informatieavonden houden om 
potentiële deelnemers te informeren over de NGO. 
3. Het ontwikkelen van een programma Excursies leiden 
In 2018 heeft het Bestuur akkoord gegeven de mogelijkheid te onderzoeken van een cursus Excursies 
leiden. Deze cursus is vroeger al eens door IVN landelijk ontwikkeld in samenwerking met andere 
natuurorganisaties. In andere afdelingen en bij het Cursushuis is ook belangstelling voor een dergelijke 
cursus. Een goede afstemming met het diploma NGO is daarbij nodig. 
4. Het stimuleren van de rol en ontwikkeling van de IVN Natuurgids. 
Elke uitvoering levert veel nieuw materiaal op, in de vorm van informatiebladen, werkvormen, maar ook 
nieuwe syllabi en werkboeken. Dit materiaal beschikbaar maken voor álle natuurgidsen kan helpen bij het 
up-to-date houden en verfrissen van de kennis en praktijk van de Natuurgids na de opleiding. Dit is 
onderdeel van een bredere aanpak om ‘het vak’ van Natuurgids meer ruimte te geven op de website en in 
publicaties en meer aandacht te geven aan de verdere ontwikkeling als IVN Natuurgids. 
 

Werkgroep Publieksexcursies 
Coördinator: Janneke Brouwer 
De deelname aan publieksexcursies loopt de laatste jaren langzaam terug. In 2019 wordt nader bekeken of 
samenwerking met recreatie-ondernemingen een mogelijkheid is om meer publiek te bereiken. Belangrijk 
hierbij is IVN-ers te vinden die aanspreekpunt en ‘trekker’ willen zijn voor de recreatie-ondernemingen in hun 
omgeving. Ten tweede moet in gedachten gehouden worden dat de wensen van de recreatie-
ondernemingen ook ingevuld moeten kunnen worden. Op deze manier kunnen wellicht IVN’ers meer en 
vaker in de uitvoering van excursies worden betrokken. 
Naar aanleiding van de wens om meer samenwerking tussen werkgroepen te creëren is er in 2018 een 
publieksexcursie gecombineerd met een avond theorie voorafgaand aan de excursie. Dit bleek een aardig 
succes en is aanleiding om in 2019 te kijken of deze samenwerking herhaald en eventueel uitgebreid kan 
worden. 
In 2018 heeft een lichting nieuwe natuurgidsen de natuurgidsenopleiding afgerond. De nieuwe gidsen die 
nog niet actief zijn als gids, worden in 2019 uitgenodigd om te gaan gidsen. Natuurgidsen die hierbij wat 
ondersteuning of coaching willen, kunnen eerst meelopen (en meegidsen) met een ervaren gids.  
Om kennisuitwisseling en interactie tussen gidsen te bevorderen wordt er 4 keer per jaar (een keer per 
seizoen) onder het mom van ‘zomaar grasduinen’ een wandeling georganiseerd in Paleispark Het Loo. 
Entree voor het paleispark wordt door IVN betaald. Eind 2019 wordt het initiatief geëvalueerd. 
 

Werkgroep Scharrelkids 

Coördinator: Marieke Spreij 
Het aantal aanvragen voor activiteiten van de werkgroep Scharrelkids van scholen stijgt. Om de aanvragen 
te kunnen honoreren zal het aantal gidsen mee moeten groeien. Werving via de website en bijeenkomsten 
blijft in 2019 een aandachtspunt. 
De werkgroep heeft in 2018, doel, doelgroep, werkwijze, organisatie binnen de werkgroep vastgelegd in een 
beleidsvisie. In 2019 wordt de beschreven werkwijze voortgezet. Met de uitbreiding van het aantal gidsen zal 
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wellicht een 'kernteam' gevormd kunnen worden om de plenaire overleggen en het nemen van beslissingen 
efficiënt te laten verlopen. 
Verdergaande samenwerking met een aantal scholen (maximum twee jaar per school) wordt voortgezet in 
2019. Per school worden de afspraken vastgelegd in een werkdocument Samenwerkingsovereenkomst 
waarin alle afspraken en activiteiten worden verzameld. Streven is dat de school na twee jaar de 
natuuractiviteiten zelf gaat uitvoeren met eigen materialen. Gekoppeld aan deze samenwerking worden door 
de school en IVN Apeldoorn ouders uitgenodigd regelmatig deel te nemen aan de begeleiding van 
natuuractiviteiten en 'natuurouders' te worden.  
In 2019/2020 worden op diverse locaties in Apeldoorn Tiny Forests gerealiseerd waarbij basisscholen 
betrokken zijn. De werkgroep zal waar mogelijk en waar behoefte is, ondersteuning bieden in de vorm van 
begeleiding van de buitenactiviteiten. 
De werkgroep Scharrelkids staat open voor samenwerking en uitwisseling van deskundigheid zowel binnen 
IVN (lokaal, provinciaal en landelijk) als met andere instellingen/ organisaties.  
Het gemeentelijk Groenplan geeft in 2019 wellicht nieuwe kansen en zekerheden voor Natuureducatie in de 
gemeente Apeldoorn. 
 

Werkgroep Natuur in de Zorg 

Coördinator: Jan van der Velden 
Na enige jaren van krapte aan menskracht kunnen we in 2019 gelukkig starten met geleidelijke uitbreiding 
van de presentatiemogelijkheden in de zorgcentra. We kunnen dan meer aanvragen honoreren en meer 
ouderen van een natuurbeleving laten genieten. Om de continuïteit te waarborgen zijn nieuwe leden van de 
werkgroep van harte welkom. 
 

Werkgroep Venel (landschapsonderhoud) 

Coördinator: Gerrian Tacoma. 
Voor 2019 staan twaalf werkochtenden en de Landelijke Natuurwerkdag op het programma. 

 

Werkgroep Heemtuin de Maten 

Coördinator: Frans van den Born 
De jaarplanning voor 2019 bestaat uit reguliere en ad hoc onderhoudsactiviteiten, afhankelijk van het 
seizoen en weersinvloeden. Werkgroepsleden en 2 actieve buurtgenoten gaan komende winterperiode 
wilgen en elzen knotten, esdoornopslag verwijderen en de houtwallen opvullen, waarna gedurende het 
voorjaar vooral de bramen in toom gehouden moeten worden. Met name de sleedoornbosschage wordt dan 
door de werkgroep Venel nauwlettend in de gaten gehouden vanwege optimale natuurcondities voor de 
sleedoornpage. 
Daarnaast is er overleg met de gemeentelijke groendienst over het noodzakelijk extern beheer en het 
inventariseren van de diverse vegetaties met voorkomende flora en fauna afhankelijk van de groeicondities 
gedurende het jaar en bijkomend het voorkomen van invasieve exoten. 
 

Werkgroep Lezingen 

Coördinator: Jan-Wicher Veen 
De lezingenwerkgroep organiseert 2x per jaar een lezing voor, afhankelijk van de zaal, maximaal 120 
personen. In 2019 moet een nieuwe werkgroep worden samengesteld na vertrek (verhuizing buiten het 
werkgebied van IVN Apeldoorn en persoonlijke omstandigheden) van bijna alle leden.  
 

Werkgroep Natuurfotografie 

Coördinator: Alex Eeninkwinkel 
Er is in 2018 veel energie gestoken in het realiseren van een nieuw eigentijds en zeer toegankelijk 
fotoarchief. Veel leden van IVN Apeldoorn blijken echter niet op de hoogte van het bestaan van dat archief. 
In 2019 zal het archief van de WGNF meer onder de aandacht gebracht worden binnen de afdeling, zodat 
het gebruikt gaat worden waarvoor het bedoeld is. 
De ervaringen op de Natuurdag 2018 en de binnen record tijd volgetekende workshop Landschapsfotografie 
in november 2018 zijn hoopgevend.  
 

Werkgroep Routes 

Coördinator a.i.: Hans Hogenbirk 
In 2019 zal het accent nog liggen op check en aanpassing van bestaande routes en deze ook in de IVN 
Routes app beschikbaar maken alsmede op het maken van nieuwe routes. Het is de ambitie om nieuwe 
routes ook gesponsord te krijgen door bijvoorbeeld de recreatiesector. We vragen dan €150 per route.  
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Werkgroep Woudhuis i.o. 
Coördinator a.i.: Hans Hogenbirk 
De Werkgroep Woudhuis houdt eind 2018 een evaluatie waarbij onder meer aan de orde komt of de 
werkgroep zelfstandig (dus buiten werkgroep IVN-eXtra) verder gaat dan wel wordt opgeheven. 
 

Regiowerkgroep Epe – Vaassen i.o. 
Coördinator a.i.: Ten Gevers 
In het voorjaar van 2018 is de Regiogroep Epe-Vaassen van start gegaan. Concrete aanleiding was de 
vraag van de gemeente Epe aan IVN Apeldoorn om deel te nemen aan het samenstellen van een 
keuzemenu voor de scholen in de gemeente Epe.  
Inmiddels bestaat de werkgroep nu uit 3 personen, met vertegenwoordiging in de kernen Epe en Vaassen. 
Daarnaast wordt stevig ingezet op het schoolproject in samenwerking met de werkgroep Scharrelkids. 
Daarbij is gekozen voor samenwerking met KNNV Epe Heerde. Door middel van werving en artikelen in de 
Stentor zijn 5 (potentiële) schoolgidsen geworven. Twee daarvan hebben al deelgenomen aan de workshop 
voor de schoolgidsen over actieve natuurbeleving. Voor het keuzemenu zijn 7 programma’s ontwikkeld.  
 
Speerpunten voor 2019 zijn: 
1. Verankeren van het schoolproject 
In 2019 gaat het schoolproject de volgende fase in. Aanvragen van scholen worden behandeld en 
uitgevoerd. Maximum 10 nieuwe programma’s zullen ontwikkeld worden. De groep schoolgidsen wordt 
uitgebreid tot een groep van 7 tot 8 personen, die inhoudelijk ondersteund worden door de werkgroep 
Scharrelkids. 
2. Versterken van de promotie 
In 2019 wil IVN Apeldoorn met een kraam aanwezig zijn op belangrijke markten zoals de Pinkster- of 
Herfstfair bij kasteel Cannenburgh (mei of september) te Vaassen, de Bijen- en Honingmarkt (augustus) en 
de Pleinmarkt (september). Zoveel mogelijk zal dit samen met KNNV Epe Heerde zijn. Daarnaast wordt een 
aparte folder gemaakt om de activiteiten van IVN Apeldoorn onder de aandacht te brengen van de burgers 
van de gemeente Epe en de grote stroom jaarlijkse bezoekers. 
3. Zichtbaarheid in de gemeente Epe 
Overleg zal plaatsvinden met andere werkgroepen over het organiseren van activiteiten in de gemeente Epe, 
zodat men ook lokaal deel kan nemen aan de activiteiten van IVN Apeldoorn. 
Hierbij sluiten we ook aan bij geplande activiteiten van andere natuurorganisaties, zoals de 
Beleefweekenden. 
 


