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Algemeen 

De IVN-afdeling Apeldoorn wil bijdragen aan een duurzame samenleving door uitvoering van 

educatieve activiteiten op het gebied van natuur en milieu in onze omgeving. Binnen dit kader zijn we 

in 2011 actief geweest met het houden van publiekswandelingen, fietstochten, jeugdactiviteiten, 

activiteiten voor ouderen in zorginstellingen, thema-avonden en cursussen, 

deskundigheidsbevordering voor gidsen, samenwerking en overleg met derden. Van de veelheid van 

de activiteiten wordt hieronder per werkgroep een beknopt overzicht gegeven. 

Per heden telt de afdeling 180 (189) leden en 157 (172) donateurs, een daling t.o.v. 2010 vooral bij de 

donateurs.  Aan onze diverse publieksactiviteiten is deelgenomen/bijgewoond door circa 1400 

personen. Voorts trok de website veel bezoekers, zo zijn de Ommetjes in 2011 ca. 8000 keer 

gedownload. 

 

ARBO 

Op ARBO-gebied zijn er geen vermeldenswaardige zaken geweest. De korte EHBO-training voor 

leden die betrokken zijn bij publieksactiviteiten is begin 2011 uitgevoerd als Opsteker in het kader van 

de deskundigheidsbevordering van gidsen.   

 

Bestuur 

Belangrijk item voor het bestuur in 2011 was de definitieve invulling van het meerjarenplan 2011-2015. 

In de ledenvergadering van mei is dit plan aangenomen en vastgesteld. 

De organisatie van Gelderse IVN-dag in april vroeg veel aandacht maar kon bogen op een groot 

succes; 100 deelnemers bezochten de activiteiten in en rond de Wenumse watermolen. 

Periodiek overleg over gezamenlijke activiteiten en andere onderwerpen waar er raakvlakken zijn is 

gevoerd met KNNV Apeldoorn, het Natuurhuis, de gemeente Apeldoorn - afdeling Openbare ruimte en 

het Erfgoedplatform. Bijzonder element hierbij was onze deelname aan de politieke markt waarin de 

toekomst van het Natuurhuis aan de orde kwam. 

De meningen, interesses en bereidheid tot actief zijn/worden zijn gepeild in een ledenenquête. De 

resultaten daarvan zijn of worden meegenomen, o.a. voor de inzet bij publieksactiviteiten. Vanwege 

de vacature coördinator Wandelingen is het bestuur direct betrokken geweest bij de programmering 

van publieksactiviteiten en opstelling van her gidsenschema voor eerste helft 2012. 

Het bestuur heeft tevens deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van IVN Gelderland in het kader 

van de omzetting van het district naar een drietal regio's van samenwerkende afdelingen. Apeldoorn 

heeft daarbij het voortouw genomen in de regio Veluwe. 

Ten slotte is actief en deels met succes geworven voor invulling van de komende bestuursvacatures 

in 2012.   

 

Fietsen 

De werkgroep telt momenteel 5 leden. Alle werkgroepleden treden op als organisator en/of gids van 

een fietsexcursie. Medewerking bij de excursies is verleend door een aantal natuurgidsen uit de 

gidsenpool en een 5-tal cursisten van de Natuurgidsencursus hebben stage gelopen (gefietst). 

Er zijn een viertal publiekstochten gehouden met in totaal 86 deelnemers. Slecht weer bij de excursies 

heeft ook dit jaar danig parten gespeeld. De verstrekte frisdrank aan het einde van de tochten werd 

door het publiek zeer op prijs gesteld. 

De aangeschafte IVN-fleecejackets voldeden ten volle voor hun beoogde doel: de herkenbaarheid van 

de gidsen voor en tijdens de fietstochten. Extra jackets zijn aangeschaft voor meewerkende gidsen. 

 

Groencursus  

De werkgroep telt twee personen, terwijl medewerking is verleend door docenten van zowel binnen en 

buiten de eigen afdeling, onder wie een cursist van de Natuurgidsencursus. 

De voorjaars- en najaarscursus trokken tezamen 34 deelnemers. Een kleine daling ten opzichte van 

2010. 
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Naar aanleiding van de reacties in de najaarscursus wordt nagedacht over een extra winterblok. Dat 

betekend herschikking en wellicht toename van onderwerpen, waarvoor ook docenten en 

excursieleiders gevonden moeten worden. Een veranderde opzet zou dan in 2013 kunnen ingaan.  

Voorts bestaat de behoefte het thema Vogels te verbreden met aandacht voor weidevogels. In een 

eindproject van de huidige Natuurgidsencursus wordt verder uitgewerkt. 

 

Heemtuin Maten  

De werkgroep telt 2 leden. Het IVN verricht in deze heemtuin landschapsonderhoud ten behoeve van 

gemeente Apeldoorn. Ook worden regelmatig publieksactiviteiten gehouden, zoals de twee 

orchideeënwandelingen in juni.  Deze excursies trokken naar schatting 25 deelnemers. 

Samengewerkt is met gemeente Apeldoorn. 

 

IVN-eXtra  

De werkgroep momenteel kent één coördinerend lid. De opzet om een werkgroep te hebben met 

regelmatig meewerkende leden die kunnen optreden als ‘projectleiders’ is niet geslaagd. Eind 2011 is 

besloten om  projectleiders en medewerkers via algemene oproepen te werven binnen de hele 

afdeling. Een drietal cursisten van de Natuurgidsencursus heeft stage gelopen bij IVN-eXtra. 

De doelstellingen uit het jaarplan 2011 zijn gehaald. De 6 Opstekers trokken wat minder deelnemers 

dan verwacht. De minicursus Landschap, ook voor IVN'ers uit de regio trok 20 deelnemers.  In 2012 

wordt bekeken hoe de noodzakelijke deskundigheidsbevordering voor gidsen en leden beter uit de 

verf kan komen. 

Uit de verzameling projecten een paar bijzonderheden. De Bomencursus was opnieuw een succes 

met 30 deelnemers. Een tweetal docenten heeft ook meegewerkt aan dezelfde cursus bij IVN 

Lunteren/Barneveld. De Ommetjes, te downloaden korte wandelingen met natuur- en 

cultuurinformatie, nemen gestaag in aantal toe en worden veelvuldig 'opgehaald'. In voorbereiding zijn 

ook ommetjes in de aan ons werkgebied toegevoegde gemeenten Epe en Voorst. Ons eigen koor 

Zangzaad heeft een optreden gegeven bij de nieuwjaarsreceptie van het Humanistisch Verbond. Ten 

slotte zijn voorbereidingen gestart voor een publiekscursus Sprengen en beken, een oude wens. Deze 

cursus is gepland voor medio september 2012. 

Samengewerkt is o.a. met IVN-consulentschap en districtsbestuur Gelderland (organisatie Gelderse 

dag in Apeldoorn met ca. 100 deelnemers), Staatsbosbeheer (manifestatie Hart voor de Natuur), 

afdeling Cultuur (Bellevue uitgave Beekbergen) van gemeente Apeldoorn, Erfgoedplatform (Open 

monumentendagen) en Natuurhuis (boomfeestdag). 

 

Jeugd  

De werkgroep telt 6 leden en heeft dit jaar vaak een beroep mogen doen op collega gidsen ter 

ondersteuning bij de “kinder”activiteiten en het verzorgen van het programma voor de (groot)ouders.  

Er zijn 5 publieksactiviteiten georganiseerd. Tijdens de kinderactiviteiten wordt tevens een separate 

wandeling voor ouders/begeleiders georganiseerd; een tweetal activiteiten was gezamenlijk. 

Medewerking hierbij is verleend door natuurgidsen uit de pool. In totaal namen 75 kinderen en 52 

ouders deel aan de activiteiten. 

 
Natuurgidsencursus 

De werkgroep bestaat uit 4 leden/docenten. Ook is gebruik gemaakt van de expertise van een flink 

aantal leden die als standby’er meewerkten. Op basis van de ervaringen en nieuwe inzichten zijn 

vernieuwingen aangebracht met nog meer nadruk op het leren meewerken aan (publieks)activiteiten 

van het IVN. Centraal staat daarbij het 'leren gidsen', waaraan vier lessen worden besteed.  

In 2011 zijn er 26 activiteiten geweest, waarvan 9 excursies en andere buitenactiviteiten. Aan het eind 

van het jaar zijn de eindprojecten uitgekozen en gingen de cursisten in kleine teams aan de slag voor 

de laatste fase. Een aantal deelnemers is al actief betrokken geweest bij het opzetten en uitwerken 

van publieksactiviteiten. 

Het enthousiasme in de groep is heel groot, al is het aantal cursisten teruggelopen tot 21. De reden tot 

stoppen was altijd van persoonlijke aard. 

 

Natuur in de zorg 
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De werkgroep Natuur heeft 8 leden. Was de doelstelling te komen tot gemiddeld 2 activiteiten per 

maand, in 2011 zijn 34 activiteiten verzorgd. Het merendeel daarvan betrof presentaties met de 

beamer op zorgcentra. Bij Randerode zijn twee maal scholieren van groep 8 van de Bouwhof 

betrokken geweest.  

Het aantal beschikbare presentaties over de  seizoenen, Berg en Bos is verder uitgebreid en nieuwe 

ideeën wachten op uitwerking. De presentaties met natuur- en cultuurhistorische aspecten vormen 

altijd dankbare thema’s voor bewoners van zorgcentra.  

De werkgroep presenteerde zich ook in het kader van de gidsencursus, de Gelderse IVN-dag in 

Wenum en in Flevoland. Voor Casa Bonita zijn 4 rolstoelroutes en uitgewerkt. Deze routes worden in 

2012 aangepast en opgenomen bij de Ommetjes. De uitbreiding van natuurmaterialen is ook voor 

2012 weer punt van aandacht. 

 

PR 

De werkgroep telt een aantal vaste leden en verzorgt of faciliteert de interne en de externe 

communicatie van de afdeling. Onder auspiciën van werkgroep PR werken de redacties van het 

afdelingsblad, de digitale nieuwsbrief en de website. Voorts verzorgt de werkgroep de persberichten 

en de (digitale) activiteitenfolders. 

Eind 2011 is besloten tot definitieve overgang van het Winkeltje naar een promotieteam, onder 

auspiciën van werkgroep PR. Vormgeving en in huisstijl brengen van onder meer routebeschrijvingen 

en cursusmateriaal is in uitvoering gebracht.  

Ook is de werkgroep betrokken bij manifestaties als vrijetijds- en cursusmarkt in CODA en de Open 

Monumentendagen. 

Samengewerkt is met het Erfgoedplatform, Verenigingsburo en de gemeente Apeldoorn (groen, 

cultuurhistorie en maatschappelijk werk). 

 

VENEL 

De werkgroep kent in feite slechts twee coördinerende leden en voorts een groep van 21 regelmatig 

meewerkende deelnemers. Uitzonderlijk hierbij is dat deze groep zowel leden, donateurs als 

deelnemers van buiten de vereniging telt. 

Het weer zat dit jaar wel mee, zodat er geen werkochtenden behoefden te worden afgelast. 

De landelijke natuurwerkdag in Berg en Bos leverde zoals gewoonlijk weer enkele nieuwe 

belangstellenden op. Daarnaast waren er enkele maatschappelijke stagiaires van het Veluws College 

actief gedurende hun stageperiode. 

Er zijn in totaal 12 publieksactiviteiten gehouden met 217 deelnemers. 

Samengewerkt is bij verschillende gelegenheden met IVN Lunteren-Barneveld, Staatsbosbeheer, en 

NJN. 

 

Vlinders 

De werkgroep heeft 6 leden en kwam vier maal bijeen. De leden vinden zich in vlindermonitoring, het 

tellen van de eitjes van de sleedoornpage, excursies en de landelijke vlinderdag.  

Als publieksactiviteit is weer een vlindercursus gehouden met ditmaal slechts 12 deelnemers. Verder 

is meegewerkt aan een nachtvlinderevenement in het Woldhuis met 20 belangstellenden.  

De voorgenomen vlinderinventarisaties in park Zuidbroek met vlindertuin zijn door uitstel van de 

inrichting ook dit jaar niet van de grond gekomen.  

Samengewerkt is met KNNV Apeldoorn (vlindercursus en nachtvlinders). 

 

Wandelingen 

Een moeilijk jaar, 2011. De durende vacature van coördinator en teruglopend aantal werkgroepleden 

waren hieraan debet. De kernwerkgroep telde 7 leden, terwijl subwerkgroepen de organisatie 

verzorgden van respectievelijk wandelingen doordeweeks, in Berg en Bos, op zomeravonden en bij 

aangevraagde activiteiten. Medewerking bij de activiteiten wordt verleend door ad hoc organisatoren 

en natuurgidsen uit de gidsenpool. 

Na een tweetal bijeenkomsten met organisatoren en gidsen is de kernwerkgroep eind 2011 versterkt 

met 3 nieuwe leden en meldde zich later een (beoogd) coördinator.  
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Er zijn in totaal  25 publiekexcursies georganiseerd waaraan ongeveer 650 mensen deelnamen. Het 

slechte weer was duidelijk van invloed op de lage deelnemersaantallen. Met name de anders zo 

populaire zomeravondwandelingen in juli hadden te lijden van extreem veel regen.  

Samengewerkt is met Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Natuurmonumenten, Accres (park Berg 

en Bos) en de stichting Haps.  

 

'tWinkeltje/Promotieteam 

De werkgroep telde 2 leden. Nadat het karakter van de activiteiten al sterk was gewijzigd van verkoop 

naar promotie, is eind 2011 is besloten tot definitieve omvorming tot een Promotieteam. De resterende 

voorraad is uitverkocht of weggeschonken en de inkoopfunctie voor de afdeling beëindigd. Een van de 

twee leden heeft daarop de werkgroep verlaten.  

Het Winkeltje is als promotieteam aanwezig geweest bij een 8-tal evenementen. Hoogtepunten waren: 

de actie 'Hart voor de natuur' en de Nacht van de Nacht in Radio Kootwijk, Koninginnedag en de 

gezinswandeling Paddenstoelen in Hoog Buurloo. Voorts zijn verkoopmomenten gehouden bij de 

Groencursus en de fietsexcursies.  

Samengewerkt is met IVN Lunteren-Barneveld, Staatsbosbeheer en de bijenverenigingen in Epe en 

Ugchelen. 


