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IVN Apeldoorn  -  Jaarverslag 2013 
 

Algemeen 
IVN-afdeling Apeldoorn wil bijdragen aan een duurzame samenleving door uitvoering van educatieve 
activiteiten op het gebied van natuur, milieu en landschap in onze omgeving. Binnen dit kader is IVN 
Apeldoorn in 2013 actief geweest met het houden van publieksexcursies, publiekscursussen, activiteiten 
voor ouderen in zorginstellingen, lezingen, landschapsonderhoud, thema-avonden en 
deskundigheidsbevordering voor gidsen, projecten in samenwerking en overleg met andere organisaties. 
Van de veelheid van de activiteiten wordt hieronder een beknopt overzicht gegeven. Detailverslagen per 
werkgroep zijn op aanvraag beschikbaar. 
 
Activiteiten in één oogopslag 
Excursies: 46x met 1500 deelnemers 
Cursussen:5  met 100 deelnemers 
Jeugdactiviteiten: 7x met 200 deelnemers 
Landschapsonderhoud: 15x met 200 deelnemers 
Lezingen: 1x met 100 deelnemers 
Natuur in de zorg: 16x met 300 deelnemers 
Overige activiteiten: 5x met 250 deelnemers 
Publicaties: Ommetjes: 2000 downloads, Boekje Natuur ontdekken: 250 exemplaren verkocht. 
Circa 60 artikelen in de lokale en regionale pers (inclusief aankondigingen van activiteiten) 
 
Leden en donateurs 
Per 1 januari 2014 telt de afdeling 186 (1-1-2013: 182) leden en 156 (1-1-2013: 157) donateurs, een zeer 
beperkte stijging ten opzichte van 31-12-2012.Totaal zijn bijna 350 personen op één of andere wijze bij IVN 
betrokken. 

 
 
Website bezoek 
De IVN website van IVN Apeldoorn maakt deel uit van de landelijke site. De bezoekersstatistiek is vanaf 
2013 geregeld via Google Analytics. Helaas zijn daardoor de cijfers niet goed meer vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. 
Aantal bezoeken: 14.323 
Aantal weergegeven pagina's: 53.557 
Aantal unieke bezoekers: 7.818. Hiervan was 48,2% herhalingsbezoeker en heeft in 2013 dus vaker dan 1x 
de site bezocht. Zij bezochten gemiddeld 3,74 pagina's per bezoek en bleven gemiddeld ruim 3 minuten op 
de website. 
De facebook pagina van de afdeling had per 31-12-2013 213 volgers. 
 
Top 10 van bezochte pagina's: 
 

Pagina Totaal weergaves Unieke weergaves 

/afdeling/apeldoorn 11.868(22,16%) 6.999(18,12%) 

/afdeling/apeldoorn/activiteiten 3.177(5,93%) 2.098(5,43%) 
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/afdeling/apeldoorn/organisatie 1.950(3,64%) 1.529(3,96%) 

/afdeling/apeldoorn/publicaties/ommetjes 1.584(2,96%) 1.002(2,59%) 

/afdeling/apeldoorn/publicaties 1.504(2,81%) 1.016(2,63%) 

/afdeling/apeldoorn/werkgroepen 1.160(2,17%) 929(2,40%) 

/afdeling/apeldoorn/organisatie/adressen 1.010(1,89%) 808(2,09%) 

/afdeling/apeldoorn/meer-activiteiten 1.001(1,87%) 738(1,91%) 

/afdeling/apeldoorn/nieuws 960(1,79%) 703(1,82%) 

/afdeling/apeldoorn/natuur-de-omgeving-van-apeldoorn 839(1,57%) 655(1,70%) 

 

Bestuur 
Het meerjarenplan 2011-2015 werd al in 2011 aangenomen en vormde de basis voor het beleid, ook in 
2013. 
 
Huisvesting 
Belangrijk voor de afdeling in 2013 was het inrichten van een 
nieuwe ruimte in Vrijeschool De Vijfster, nadat de ruimte in 
het Natuurhuis niet meer beschikbaar was.  
Een groot deel van de opknapbeurt en de inrichting is door 
IVN leden gerealiseerd. De kosten konden door de 
opgebouwde reserve worden gedekt. Op 25 maart kon ons 
IVN lokaal door wethouder Hans Brouwer worden geopend. 
IVN bood De Vijfster twee vogelhuisjes en een middeleeuws 
weerstation aan, dat een plaatsje op het schoolplein krijgt. 
In 2013 maakten we 65x gebruik van het IVN lokaal (volgens 
centrale agenda). 
In het lokaal is standaard een notebook pc, beamer en 
projectiescherm aanwezig. Eind 2013 heeft IVN-Apeldoorn 
ook in de aula van de school een groot elektrisch bedienbaar 
projectiescherm gefinancierd en opgehangen. Tijdens de 
'wolvenlezing' in november werd hier voor het eerst gebruik 
van gemaakt. 
 
Samenstelling bestuur 
Ria Brouwers en Ton van Lambalgen volgden Gerard Koops en Annelies van Hattem op in het voorjaar van 
2013, nadat zij hun maximum bestuursperiode hadden afgerond. 
Helaas kon ook in 2013 de secretaris functie nog niet worden ingevuld. Deze vacature wordt tijdelijk door de 
voorzitter waargenomen. 
In 2012 is besloten om de werkgroepcoördinatoren zoveel mogelijk op te nemen in het afdelingsbestuur. 
Voor de publieksexcursies, publiekscursussen en PR is dit inmiddels gerealiseerd. Hierdoor is er meer 
binding tussen de werkgroepen en bestuur en zijn de lijnen korter. Dit bleek in 2013 prima te werken. Op 
basis van deze ervaring is eind 2013 een vacature gesteld voor een nieuw bestuurslid als contactpersoon 
voor de resterende werkgroepen.  
 
Samenwerking 
IVN Apeldoorn voerde regelmatig overleg over gezamenlijke activiteiten en andere onderwerpen waar 
raakvlakken zijn met KNNV Apeldoorn, de gemeente Apeldoorn - afdeling Openbare ruimte - en het 
Erfgoedplatform.  
Met KNNV Apeldoorn is twee maal overleg gevoerd, ook 
over meer samenwerking. Deze moet de komende jaren 
meer gestalte krijgen. We doen al enkele cursussen samen. 
In 2014 proberen we ook meer samen te werken en 
organiseren we samen een 'natuurdag Apeldoorn'. 
 
Het bestuur heeft deelgenomen aan vier bijeenkomsten van 
IVN regio Veluwe en heeft contacten met IVN-
consulentschap Gelderland en de landelijke vereniging. 
Er is in 2013 samengewerkt/overlegd met: 

 Groei & Bloei: uitwisseling ervaringen en mogelijke 
samenwerking in programma 

 Gemeente Apeldoorn afdeling Cultuur van gemeente 
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Apeldoorn, Boomfeestdag, Bellevue uitgave Beekbergen, Project Atlas van Apeldoorn. 

 ANWB, Wandelnet: wandelroutes 

 Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuurmonumenten, Accres Apeldoorn, 
Oranjefonds (NL Doet): landschapsonderhoud en projecten 

 Kinderboerderij de Maten, Wijkcentrum DokZuid. (projecten) 
IVN is partner in het Erfgoedplatform (Open Monumentendagen), dat in 2013 een officiële stichting werd. 
IVN wordt vertegenwoordigd in de klankbordgroep Zuidbroek en in de bekenwerkgroep in Ugchelen. 
 
ARBO 
Op ARBO-gebied zijn er geen vermeldenswaardige zaken geweest. Met het stoppen van de ARBO-
coördinator is dit voorlopig overgenomen door de voorzitter. Er is voor de gidsen een set calamiteiten 
kaarten beschikbaar. 
Er was één incident tijdens een wandeling in het Mheenpark. Dit is adequaat opgelost. 

 
 
Financiën 
Uitgaven: € 27.970,- (incl € 12.000,- t.b.v. IVN lokaal) 
Inkomsten: € 31.167,- (waarvan € 12.000,- uit voorziening t.b.v. huisvesting) 
De resultaten rekening voor 2013 heeft een overschot van €3.197,-  
 
De facturen voor de contributies en de donatieverzoeken zijn in 2013 zoveel mogelijk per email verzonden. 
Hierdoor werden de facturen van circa 260 leden/donateurs niet meer geprint en verstuurd. 95 
leden/donateurs kregen een factuur per post aangezien van hen geen email adres bekend was. Na een 
oproep om een email adres op te geven hoefden in 2014 nog slechts 71 facturen per post te worden 
verzonden. 

 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie is in 2013 als aparte functie opgenomen onder verantwoordelijkheid van de 
penningmeester. 
 
 
 

Werkgroep publieksexcursies 
De werkgroep publieksexcursies omvat de teams wandelen, fietsen en jeugd en bestaat uit 15 
gidsen/organisatoren. Daarnaast is er de gidsenpoule voor de uitvoering van de excursies. 
De werkgroep is in 2013 tweemaal bijeen geweest om de halfjaarprogramma’s in te kleuren. De halfjaarlijkse 
planningsbijeenkomsten met de organisatoren van de onderliggende disciplines (jeugd, fietsen en wandelen) 
om een evenwichtig (qua onderwerpen/locaties en data) excursieprogramma samen te stellen, verlopen 
daardoor effectief en efficiënt.  
 
Aan de 44 georganiseerde publieksexcursies van diverse aard is deelgenomen door circa 1300 personen 
(details in verslag van de werkgroep). 
Bij de excursies in 2013 zijn ook de gemeenten Voorst en Epe weer ‘aangedaan’ en is het team Berg & Bos 
volledig mee gaan draaien in het excursieprogramma.  
In 2013 zijn de aangevraagde (wandel)activiteiten organisatorisch aan publieksexcursies toegevoegd. 
Het in 2012 geïntroduceerde verslagformulier voor publieksexcursies wordt door alle organisatoren 
consequent ingevuld en opgestuurd naar de coördinator, waardoor het nu mogelijk is een gedetailleerd 
beeld te schetsen van: aantallen deelnemers, vormen van publiciteit, de weersomstandigheden en de 
opbrengsten per excursie. Deze informatie wordt in 2014 gepresenteerd aan de gidsen. 
 
Jeugd 
De doelstelling van het team Jeugd: Het 4 tot 6 maal per jaar 
organiseren van activiteiten voor kinderen in de leeftijdsgroep 
van 6 tot 12 jaar, met als doel het beleven en ervaren van 
natuur om je heen, is ook dit afgelopen jaar gerealiseerd.  
Voor het eerst is een activiteit georganiseerd samen met de 
werkgroep Venel. Het thema Wortels is gecombineerd met 
het werken op de hei. Deze samenwerking wordt in 2014 
voortgezet. 
 
Fietsen 
Totaal 28 deelnemers over 4 tochten was niet veel. Ondanks 
de mooie en interessante tochten is er duidelijk sprake van teruglopende belangstelling. Hiervoor zijn enkele 
oorzaken bekend (slechte weersverwachting, vermelding in de plaatselijke kranten, startplaats buiten 
Apeldoorn, overlap met andere activiteiten).  
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Het team overlegde in 2013 totaal 3 maal. In de hoop meer mensen te trekken is afgesproken in 2014 een 
aantal zomeravond fietstochten te organiseren. 
 
Wandelen 

 In de loop van 2013 is, vanwege teruglopende 
deelnemersaantallen, besloten de frequentie van de 
excursie op begraafplaats Soerenseweg te wijzigen van 
jaarlijks naar 2-jaarlijks. 

 Zomeravondwandelingen: Doordat Klaas Timmer en 
Andre Kruitbosch hebben besloten na 8 jaar te willen 
stoppen met het organiseren van de 
zomeravondwandelingen in de gemeente Twello is een 
vacature ontstaan in dit team. 

 Berg en Bos: Dit team komt eens per 2 à 3 maanden bij 
elkaar. Op de tweede vrijdag van de maand komt de 
werkgroep bij elkaar ‘in het veld’ park Berg & Bos, voor 
de eerste verkenning van een activiteit of voor algemene verkenning van flora, fauna, geschiedenis, 
geologie, al dan niet onder begeleiding van een expert (een beheerder van het park bijvoorbeeld). De 
samenwerking binnen de werkgroep is plezierig en adequaat. Bij toerbeurt neemt één van de 
werkgroepleden het voortouw bij een activiteit, andere leden spelen de rol van handlanger of gids. De 
doelstellingen in het jaarplan zijn in 2013 naar tevredenheid gehaald, het verzamelen en rubriceren van 
documentatiemateriaal over park Berg & Bos, een onbeschreven voornemen voor 2013, is nog 
onvoldoende van de grond gekomen.  
 
 
 

Werkgroep Publiekscursussen 
De werkgroep bestaat uit een coördinator en 16 leden in vier cursusteams: 

 Bomencursus 

 Groencursus 

 Sprengencursus 

 Vlindercursus 
De coördinator is voorts contactpersoon naar de cursusteams van Libellencursus en Plantencursus, waarin 
samengewerkt wordt met leden van KNNV Apeldoorn. 
 
In 2013 zijn de volgende cursussen uitgevoerd: 

 Groencursus voorjaar, 18 deelnemers; 

 Groencursus najaar, 13 deelnemers; 

 Plantencursus, 19 deelnemers; 

 Sprengencursus, 18 deelnemers. 

 Vlindercursus, 20 deelnemers. 
Totaal 88 deelnemers, hetzelfde aantal als in 2012, schreven zich in, waarmee de geleidelijke teruggang van 
de laatste jaren werd gestopt. De minicursus Landschap wordt niet vervolgd. Te zijner tijd wordt bekeken of 
een wat breder opgezette cursus Landschappen haalbaar is. 
 
De bundeling van alle publiekscursusteams in één werkgroep is verder uitgebouwd. Er is aandacht gegeven 
aan een meer uniforme presentatie naar buiten. Ten behoeve van de cursus Natuurgidsencursus 'nieuwe 
stijl' zijn inhoudsbeschrijvingen gemaakt van de cursussen. Korte lijnen met het bestuur zijn gewaarborgd 
door deelname van de coördinator aan de bestuursvergaderingen. 
Het experiment met het aanbieden van het cursusmateriaal op een speciale IVN USB-stick wordt niet 
gecontinueerd. De cursusteams willen vrij blijven binnen de begroting hun 'toegift' zelf te kiezen. Wel zal 
steeds meer aandacht worden besteed aan adequaat (digitaal) materiaal met een zo veel mogelijk uniforme 
opzet (huisstijl). Vooraf gedistribueerde handouts van de 
presentaties als hulp bij het maken van eigen aantekeningen 
werd door veel deelnemers gewaardeerd. 
 
Bomencursus 
Een rustjaar voor het bomencursusteam, na drie succesvolle 
eerdere edities. De volgende cursus is gepland in najaar 
2014. Gastdocent Anton Dekker maakte met 12 deelnemers 
van de drie bomencursussen een rondwandeling langs de 
bijzondere bomen in het gemeentelijk monument 
Sprengenpark. 
Ook hield het bomencursusteam een themawandeling 
Bomen in het Paleispark en rond het Oude Loo voor IVN-
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leden. De parkwachter leidde 20 belangstellenden rond bij deze informatieve wandeling. 
 
Groencursus 
Net als in voorgaande jaren zijn er ook in 2013 groencursussen gegeven in voor- en najaar, met als oogmerk 
om de deelnemers natuurinformatie gevat in een 10-tal thema's mee te geven. Met name uit persoonlijke 
gesprekken tijdens de excursies blijkt dat de deelnemers het een plezierige en ongedwongen cursus vinden 
en enthousiast zijn over de locaties van de excursies. ‘Hier zijn we nog nooit geweest’, valt regelmatig te 
beluisteren! 
Opnieuw vertegenwoordigden vrouwen de meerderheid bij de deelnemers. Soms spreken vriendinnen af om 
gezamenlijk de cursus te volgen. De deelnemers hebben gemeenschappelijk de wens om meer te weten 
over de leefomgeving. Sommigen nemen tijdens een excursie een bekende mee. Zo kwamen opa’s en 
oma’s met kleinkinderen om samen naar paddenstoelen te kijken. Het is leuk om te zien hoe ze daarvan 
genieten en IVN krijgt hierdoor meer bekendheid.  
 
Plantencursus 
De cursus Hoe heet die plant? werd, anders dan de vorige keren, binnen een vrij korte periode verzorgd. Het 
team kwam tot deze keuze door een combinatie van de te omzeilen bijzondere dagen en vakantieperiode. 
Voor het team een hectische periode, maar het werkte voor zowel de cursisten als voor het team wel prettig. 
Bij het plannen van de cursus was de locatie De Vijfster nog niet bekend en kon de ruimte van metAtraining 
worden gehuurd. Een mooie grote ruimte met prima voorzieningen op een goed bereikbare plek. 
Bij de evaluatie waren enkele opmerkingen over het aantal bijeenkomsten en de snelheid van de cursus. 
Sommigen vonden het wat snel, de meesten vonden het prettig. Enkelen vonden dat het wat meer avonden 
hadden mogen zijn. Over het algemeen is het zo dat wat de een iets anders zou willen, de ander het juist 
goed vindt zoals het was. Over de cursusruimte was men unaniem lovend. Negatieve zaken zijn niet gemeld. 
Dat was een prettige verrassing voor het hele cursusteam. 
 
Sprengencursus 
Naast een aantal deelnemers van de wachtlijst van de vorige 
cursus was er ook een ruim aantal nieuwe aanmeldingen. 
Deze tweede sprengencursus kende wat aanpassingen als 
gevolg van de evaluatie van de eerste editie. Bij de derde 
avond werd het wettelijk kader ingeruild voor meer aandacht 
voor de Apeldoornse actualiteit. De excursie langs de Oude of 
Beekbergse beek werd aangepast van fiets- naar 
wandelexcursie, met meer oog voor details. Voorts is de Grift-
excursie uitgebreid met een stukje vernieuwde beekgedeelte 
in het Catharina-Amaliapark. De evaluatie van de cursus door 
de deelnemers was in grote lijn positief. 
 
Vlindercursus 
Met het maximum aantal deelnemers verliep de vlindercursus prima. De cursisten waren enthousiast en 
betrokken, het cursusteam derhalve ook content. Het uitstekende vlinderjaar 2013 ten spijt speelde het 
vlinderonvriendelijke weer in mei een negatieve rol bij de geplande excursie van de voorjaarsvliegers. De 
twee excursies zijn daarom gehouden in augustus, met gelukkig een ruim aanbod aan zomervliegers. De 
nieuwe locatie langs de Paramariboweg bleek een geschikte biotoop om meerdere soorten in ruderaal 
terrein waar te nemen. 
 
 
 

Natuurgidsencursus 
Bij de Natuurgidsencursus (NGC) 2010-2012 was gebleken dat 
het cursusteam de volgende cursus niet voor zijn rekening kon 
nemen vanwege de tijdsbelasting en de daarmee gepaard 
gaande verplichtingen. Het bestuur heeft daarom het initiatief 
genomen om de mogelijkheden voor een nieuwe opzet van de 
NGC te onderzoeken. 
Na een ledenoproep om mee te denken over die nieuwe vorm 
is een begin gemaakt met de discussie erover. Ongeveer tien 
leden hebben daaraan deelgenomen en begin juni lag er een 
eerste plan voor een cursus te beginnen in januari 2014. De 
kern van het plan was dat de nieuwe NGC niet meer een 
aparte cursus van anderhalf tot twee jaar zou zijn, maar voor 
een deel zou bestaan uit de reguliere publiekscursussen van 
IVN-Apeldoorn, waaruit de cursisten kunnen kiezen.  
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Een team van twee IVN'ers heeft de opzet verder gestroomlijnd. Het resultaat is een NGC die volledig uit 
modules bestaat met een grote mate van zelfwerkzaamheid voor de cursisten. Deze stellen zelf een pakket 
samen uit het aanbod publiekscursussen van IVN Apeldoorn over kennis van de natuur dat zij aanvullen met 
onderdelen natuurkennis waarover momenteel geen cursussen bestaan (zoals evolutie, kringlopen, mens en 
milieu en maatschappij) en met bijeenkomsten voor het leren van educatieve vaardigheden. Voor docenten 
betekent het dat zij een korte periode intensief met de cursus bezig zijn, namelijk in de tijd dat hun module of 
cursus aan de beurt is. Daarna neemt een team van een andere module het over.  
 
Er zijn bijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers en meedenkers over wat IVN-werkgroepen en NGC-
cursisten elkaar de komende twee jaar kunnen bieden. En het NGC voorbereidingsteam heeft een aantal 
workshops bijgewoond bij het IVN-Cursushuis over een nieuw te starten natuurgidsencursus inclusief 
cursistendossier en de nieuwe module Mens Milieu en Maatschappij. 
Via twee informatiebijeenkomsten werden belangstellenden voor de cursus geïnformeerd. 
Op 8 januari 2014 is de Natuurgidsencursus van start gegaan met tien deelnemers.  
 
 
 

Natuur in de zorg 
2013 kenmerkte zich door een groeiende zorg over de 
bezetting van de werkgroep. Oproepen en een uitgeschreven 
wervingsavond leidde niet tot versterking van de werkgroep. 
Enkele leden zijn weliswaar betrokken, maar konden te weinig 
tijd vrijmaken voor activiteiten die zich voornamelijk overdag 
afspelen. Naast uitbreiding met iemand die de 
activiteiten/presentaties inhoudelijk kan uitvoeren is ook 
technische assistentie voor installeren en bedienen van de 
laptop/beamer/geluid zeer welkom. 
 
Met de bestaande groep is in 2013 niettemin een absoluut 
maximum aan activiteiten gerealiseerd. In totaal zijn in 2013 40 
activiteiten in 16 zorgcentra uitgevoerd, het merendeel in de 
vorm van powerpoint presentaties op zorgcentra.  
Bijzonderheden:  
1. Vlinder-Award: De inzet en het succes van de presentaties zijn binnen Zorggroep Apeldoorn niet 

onopgemerkt gebleven. De activiteiten zijn onderscheiden met een Award met als beloning dat er binnen 
Zorggroep Apeldoorn 10 extra activiteiten uitgeschreven konden worden met als thema Vlinders. 

2. Natuurkokkerellen met ouderen. Er was al enige ervaring met warmte (zowel vuur en sociaal) van 
‘natuurkokkerellen’. Samen met ouderen uit zorgcentra eten op (kamp-)vuren bereiden en samen 
nuttigen. Jongeren en vrijwilligers maken er met de ouderen een feestelijke bijeenkomst van. Dergelijke 
activiteiten bieden ook de mogelijkheid er met ouderen een rondje te maken en/of iets met 
natuurverhalen te doen. Veldwerk Nederland heeft subsidie aangevraagd om dergelijke activiteiten te 
kunnen uitvoeren en daarbij inbreng vanuit de werkgroep opgevoerd. In 2013 zijn er 7 gerealiseerd. Een 
van de Natuurkokkerel-activiteiten is uitgevoerd in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid door 
ouderen vanuit Randerode en Casa Bonita Twello.  

 
 
 

VENEL (Landschapsonderhoud) 
De feitelijke werkgroep Venel bestaat uit twee coördinatoren 
en een chauffeur voor het gereedschap. Er is een groep van 
ruim 23 mensen die regelmatig aanwezig is op de 
werkochtenden. 
In 2013 was er weer een leuke variatie aan klussen. De 
weersomstandigheden waren ondanks wat regen of sneeuw, 
steeds goed genoeg om de werkochtend door te laten gaan. 
In samenwerking met Natuurmonumenten en de gemeente 
Apeldoorn is een wilgengriend aangeplant in het Weteringse 
Broek. 
Het knotten van een groot aantal wilgen in Oene is aangemeld 
bij NL Doet. Dit leverde enthousiaste deelname van een groep 
van negen Lions uit Oene op. 
In november moesten wij helaas afscheid nemen van Lambert 
van Nuland die plotseling overleed. 
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Er zijn in totaal 13 publieksactiviteiten gehouden met 199 deelnemers uit de regio Apeldoorn. Ook was er 
een avond voor het gereedschapsonderhoud waar 6 deelnemers aan mee deden. 
Samengewerkt is bij verschillende gelegenheden met Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, Natuurmonumenten, Accres Apeldoorn, Oranjefonds (NL Doet). 
 
 
 

Vlinders 
Helaas overleed Arend van Werven in 2013. Hij was een drijvende kracht achter de vlinderwerkgroep. Hij 
was al jaren een zeer gewaardeerd en enthousiast IVN lid en geëerd met de 'gouden vlinder' van de 
Vlinderstichting. Veel mensen uit Apeldoorn hebben hem ontmoet tijdens één van de cursussen of 
excursies. 
Na zijn overlijden heeft de werkgroep besloten zich op te heffen. De menskracht voor de inventarisatieroutes 
is te gering. De vlindercursus wordt gecontinueerd via de werkgroep publiekscursussen. 
 
 
 

IVN-eXtra (Projecten)  
De werkgroep bestaat uit een coördinator. Per project wordt bekeken wie van de IVN-leden meedoen. In het 
algemeen is de respons redelijk en veel projecten kunnen dan ook doorgaan. In enkele gevallen leidt een 
project (bijvoorbeeld als eindproject van de natuurgidsencursus) tot een nieuw team of werkgroep. 
 
Nieuwe werkgroep landschap (in oprichting) gestaakt 
Na een jaar uitproberen is besloten de werkgroep niet verder te continueren. Hoewel er 9 enthousiaste 
reacties waren, bleek de opkomst tijdens 4 bijeenkomsten in de praktijk zeer tegen te vallen. Daardoor kon 
enige continuïteit niet worden gewaarborgd en is dit initiatief helaas gestopt. 
 
Nieuwe werkgroep lezingen (in oprichting) 
Beter verliep het met de nieuw geformeerde werkgroep lezingen die uit 4 IVN leden bestaat.  
Het doel van de werkgroep is om jaarlijks circa 2 grote lezingen kostendekkend te organiseren voor een 
breed publiek. In eerste instantie is getracht om gezamenlijk met de KNNV activiteitencommissie een 
samenwerkingsverband te vormen. Dit bleek in de praktijk lastig; afstemming over datum, locatie en de 
presentator moeten vaak op korte termijn worden gemaakt. Een extra afstemming tussen beide organisaties 
maakt dit nog ingewikkelder. Er is dan ook afgesproken dat IVN en KNNV zelfstandig werken aan de 
voorbereiding en uitvoering van de lezing, rekening houdend met data om overlap te voorkomen. Het 
netwerk van beide organisaties wordt geïnformeerd en beide zijn tijdens de lezingen met de PR-stands 
aanwezig. 
In voorkomende gevallen kunnen de lezingen thematisch 
gekoppeld worden aan eventuele excursies over hetzelfde 
onderwerp. Daarvoor zal dan contact met andere IVN-
Werkgroepen opgenomen worden. 
 
Activiteiten in 2013: Promotie van twee films: More than 
honey en De Nieuwe wildernis (waar IVN leden de 
voorpremière in Filmhuis Gigant konden bijwonen). 
Bij de eerste door het team georganiseerde lezing sprak 
Bram Houben van ARK natuurontwikkeling over Huilende 
wolven op Nederlandse bodem. Er waren 93 
belangstellenden. In dit verslagjaar zijn de voorbereidingen voor twee lezingen in 2014 ver gevorderd.  
 
Nieuwe werkgroep 'natuureducatie op de basisschool' (in oprichting) 
Na het sluiten van het Natuurhuis, eind 2012, wordt IVN Apeldoorn regelmatig door schoolleiders en 
leerkrachten gevraagd of zij natuuractiviteiten op school kan uitvoeren. IVN Apeldoorn heeft via de nieuw op 
te richten werkgroep deze vragen incidenteel kunnen realiseren. Werving van 'schoolgidsen' verliep echter 
nog moeizaam. Vooral voor de schooltuinen (een structurele activiteit op een vast dagdeel en gedurende 
een groot deel van het schooljaar) meldden zich te weinig deelnemers. Belangrijkste oorzaak: elke week een 
vast dagdeel bij een school is een te grote belasting. 
Voor de (incidentele) brede schoolactiviteiten, in samenwerking met basisscholen en Wisselwerk, was het 
wel mogelijk IVN’ers te vinden die met veel plezier en enthousiasme hebben meegewerkt aan de uitvoering 
van activiteiten. De inhoudelijke invulling van de natuuractiviteiten was nog niet optimaal en moet met 
uitbreiding van de werkgroep, verbeteren. 
In 2013 werd contact gelegd en samengewerkt met Natuurlijk Nieuwsgierig, een groep enthousiaste 
bewoners die vanuit de Denktank Breed Osseveld-Woudhuis regelmatig natuuractiviteiten voor kinderen in 
de wijk organiseren. 
In 2013 werden 7 verschillende activiteiten georganiseerd. Hieraan namen 166 kinderen deel. 
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(detail zie verslag van de werkgroep) 
 
Boomfeestdag  
IVN Apeldoorn participeerde ook dit jaar bij de viering van Boomfeestdag. Dit jaar bij de Loenense waterval. 
Doel van dit project is om kinderen spelenderwijs in 
aanraking te brengen met natuur. Dat is - ondanks de 
ijzige kou - weer ruimschoots gelukt. 
De Gemeente Apeldoorn bepaalt een geschikte 
plantlocatie voor de Boomfeestdag. Dit keer kwam de 
keuze tot stand in samenwerking met het Waterschap 
Veluwe en zijn er struiken geplant op een prachtige plek 
in het bos langs de Vrijenbergerspreng, vlakbij de grote 
waterval in Loenen. 
IVN verzorgde traditiegetrouw de invulling van het 
educatieve deel van de activiteiten. Leerkrachten en 
kinderen van groep 5/6 van KBS De Poort in Loenen 
reageerden direct enthousiast op de uitnodiging van 
IVN om mee te komen helpen met planten en daarna 
deel te nemen aan een aantal activiteiten rond bomen. 
De officiële opening van de ochtend werd verzorgd door Simon van der Meij, projectleider van het 
Waterschap Vallei en Veluwe met een korte toelichting op de functie van het Waterschap en de sprengen op 
de Veluwe. Samen met Floor Derksen uit groep 5 plantte Simon van der Meij de eerste struik.  
 
Andere activiteiten: Lentewandeling Hoog-Buurlo inclusief bezoek aan de schaapskudde, medewerking aan 
opening speeltuin De Vlindertuin: vlinderpad, van ei tot vlinder, Boswandeling in het Woudhuis, Natuurcircuit 
Mheenpark (2x), Wetenswaardigheden over Waterdiertjes en Vlinders 
 

Projecten in 2013 
 
Bomenroute Mheenpark 
Deze route bestaat al enkele jaren. Toch wordt nog 
elk jaar de route van de website gedownload (in 
2013 261x). 
In samenwerking met de Gemeente Apeldoorn 
konden nieuwe bordjes aan de bomen worden 
bevestigd. Op deze bordjes staat de naam van de 
boom en wordt verwezen naar de website van IVN 
Apeldoorn. 
 
Open Monumentendag 
IVN werkt hier samen met andere cultuurhistorische organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn. Omdat 
de gekozen locaties weinig ruimte boden voor natuuractiviteiten is besloten om in 2013 niet mee te doen. 
Hopelijk in 2014 weer. 
 
Atlas van Apeldoorn (de Maten) 
Dit is een jaarlijks terugkerend project van CODA, waarin een wijk van Apeldoorn centraal staat. In 2013 was 
dat de wijk de Maten. IVN werkte mee door het maken van publicaties Ommetje Matenpark en Ommetje 
Heemtuin de Maten), een excursie door het park, een vitrine tentoonstelling in CODA. 
 
Samenwerking Energiecoöperatie DeA 
DeA presenteerde zich tijdens de ledenvergadering en via een publicatie in Groenvoer. Begin 2014 wordt 
speciaal voor IVN leden een workshop georganiseerd. 
 
OKW lezing 
In samenwerking met OKW (Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap) hield IVN (Willem Kuijpers) 
een lezing en een excursie. Op de discussieavond waren 20 OKW-ers en 5 IVN-ers aanwezig. Het 
promotieteam verzorgde een - goed bezochte - stand. 
Op de wandeling liepen 11 OKW-ers mee en 1 IVN’er. Er is 
1 OKW’er lid geworden bij IVN uit nieuwsgierigheid en 
interesse voor andere activiteiten!  
 
Midwinter op Kootwijkerzand 
In een gloednieuw jaar stond de midwinteractiviteit in het 
kader van de goede voornemens. Daar kon iedereen 
meteen mee aan de slag.  
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- Als je je genoeg buigt en strekt over de korstmossen in de Korstmossenvallei, zul je vast wel een 
grammetje afvallen.  
- Sparen doe je al door te komen: er valt geen cent uit te geven op het stuifzand, zelfs niet in het 
Jeneverbescafé. 
- Betere foto’s ga je ongetwijfeld nemen als je je laat inspireren door onze foto-opdracht. 
En dat ondanks het sneeuwlandschap en de ijzige koude. Een drankje en gesprekje in 'tHilletje van Kootwijk 
zorgden voor een goede oppepper. 
 
Ommetjes: De Ommetjes, te downloaden korte wandelingen met natuur- en cultuurinformatie, nemen 
gestaag in aantal toe en worden veelvuldig 'opgehaald' (in 2013 bijna 1600x). Omdat hier nauwelijks meer 
sprake is van een project, is het 'ommetjesteam' toegevoegd als apart team bij de werkgroep PR. 
De ommetjes zijn ook ingebracht bij het landelijk project Groen dichterbij. 
 
Zangzaad: Ons eigen koor Zangzaad komt elke twee weken bij elkaar. Zangzaad heeft zich in 2013 
opgeheven. Het aantal zangers om vierstemmig te kunnen zingen werd te gering. 
 
Wandelnet: In 2013 is vanuit de gemeente Apeldoorn het initiatief genomen om de Stichting Wandelnet 
(voorheen Lange AfstandsWandelpaden) enkele wandelingen vanuit de binnenstad naar het buitengebied te 
laten ontwikkelen. In 2013 was er een nieuw initiatief van Wandelnet om wandelingen in en rond Apeldoorn 
te maken. In IVN-lokaal De Vijfster is een brainstorm bijeenkomst gegeven. Het eindrapport werd 
aangeboden aan wethouder Olaf Prinsen. IVN was daarbij aanwezig en doet mee met de realisatie van de 
wandelingen. 
 
Opstekers: Deze zijn bedoeld als deskundigheidsbevordering voor IVN gidsen. In 2013 lag de nadruk vooral 
op het organiseren van een nieuwe natuurgidsencursus. In 2014 wordt bekeken hoe de noodzakelijke 
deskundigheidsbevordering voor gidsen en leden beter uit de verf kan komen. 
 
 
 

Werkgroep PR 
De werkgroep telt een aantal vaste leden en verzorgt of faciliteert de interne en de externe communicatie 
van de afdeling. Onder de vlag van werkgroep PR werken de redacties voor diverse publicaties. Voorts 
verzorgt de werkgroep de persberichten en de (digitale) activiteitenfolders alsmede de vormgeving/huisstijl 
(logo) van onder meer routebeschrijvingen, cursusmateriaal, posters voor informatiekraam en publicaties als 
Ommetjes.  
In het kader van het project De Atlas van Apeldoorn heeft de werkgroep 2 nieuwe Ommetjes gemaakt: 
Ommetje Matenpark en Ommetje Heemtuin De Maten. De werkgroep heeft meegewerkt aan de presentatie 
in CODA bibliotheek De Maten met de presentatie van het Ommetje, een vitrine en een wandeling met zo’n 
15 mensen door het Matenpark. 
Een delegatie van de werkgroep is te gast geweest bij de werkgroep Publieksexcursies met een presentatie 
over de activiteiten van de werkgroep PR en afspraken over webberichten, persberichten, posters, artikelen 
voor Groenvoer, huisstijl en logo. 
Samengewerkt is met CODA: de Atlas van Apeldoorn, het Erfgoedplatform, KNNV en de gemeente 
Apeldoorn (groen en cultuurhistorie), Kinderboerderij de Maten, Wijkcentrum DokZuid. 
 
Samenstelling van de werkgroep ten behoeve van activiteiten: 
Redactie Groenvoer 
Redactie persberichten 
Redactie website 
Redactie folder 
Redactie maandelijkse digitale nieuwsbrief 
Projectgroep Ommetjes 
Coördinatie werkgroep 
 
Interne communicatie 

 Ten behoeve van de interne communicatie verzorgt de werkgroep PR het afdelingsblad Groenvoer. In 
2013 zijn vier nummers full colour van Groenvoer uitgebracht. De redactie vraagt leden in het thema een 
inhoudelijke bijdrage te leveren. Groenvoer is in 2013 
verstuurd naar de leden, donateurs en – waar mogelijk 
digitaal – naar andere groene organisaties. Een nieuw 
format voor het voorblad is vanaf het lentenummer 2013 
ingevoerd. 

 Onder auspiciën van werkgroep PR zijn 12 digitale 
nieuwsbrieven verzorgd. Doel van de nieuwsbrief is de 
leden sneller op de hoogte te brengen van allerlei natuur-
activiteiten van IVN en vragen die spelen en die niet 
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(meer) in Groenvoer geplaatst kunnen worden. Idee is om de berichten zeer kort te houden met links 
naar websites. 

 
Externe communicatie 
De werkgroep PR verzorgt voor IVN Apeldoorn de publiciteit rondom de publieksactiviteiten.  

 Twee folders brengen jaarlijks geïnteresseerd publiek op de hoogte van de activiteiten. De 
voorjaarsfolder en najaarsfolder worden door de secretaris samengesteld. In 2013 is de folder als 
download op de website geplaatst en in 1200 stuks op papier uitgegeven. Voordeel van plaatsing op de 
website is het tijdig kunnen aanpassen van wijzigingen: vervallen van een activiteit of een extra activiteit. 
Omdat er een papieren folder beschikbaar is, is afgezien van het ontwerpen van een algemene folder. 

 Posters. Diverse malen heeft de werkgroep kunnen adviseren bij het maken van posters: bij de 
werkgroep lezingen, bij de cursusmarkt, bij het team Berg en Bos. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van 
het juiste logo en de QR-code. 

 Lokale, regionale en landelijke media ontvangen voor de publieksactiviteiten regelmatig persberichten en 
nemen deze informatie vaak over, al of niet met aangeleverde foto. Het blijkt dat er bij sommige behoefte 
is aan een postcode voor het beginpunt van een wandeling, ontbreekt die, dan kan de informatie niet 
worden opgenomen. 

 Ook op de website www.ivn-apeldoorn.nl, de website www.ivn.nl, en www.natuurlijkapeldoorn.nl vindt 
het publiek meer informatie over de georganiseerde activiteiten.  

 Het webteam heeft taken verdeeld om de website up-to-date te houden. 

 Social media. De Facebook pagina van IVN Apeldoorn wordt incidenteel bijgehouden door de secretaris. 
Er is een vacature voor Facebook redacteur. 

 Het promotieteam was bij 11 activiteiten aanwezig met informatietafel (en bescheiden verkoop) op 
bijeenkomsten die passen bij doestellingen van IVN Apeldoorn 

 
Publicaties 
In 2013 zijn nagenoeg alle Ommetjes gecheckt en voorzien van een nieuwe vormgeving en layout  
In het kader van De Atlas van Apeldoorn heeft het team Ommetjes 2 nieuwe Ommetjes gemaakt: Ommetje 
Matenpark en Ommetje Heemtuin De Maten. Kinderboerderij De Maten sponsort het Ommetje dat wordt 
uitgeprint bij De Kinderboerderij (poster Ommetjes + IVN).  
De projectgroep heeft meegewerkt aan de voorbereiding van de panelenroute en de presentatie in CODA 
bibliotheek De Maten met de presentatie van het Ommetje, een vitrine en een wandeling met zo’n 15 
mensen door Park De Maten. De vitrine heeft 1 maand in CODA de Maten gestaan en in CODA Binnenstad. 
De ommetjes van het Zuiderpark zijn in 2013 aangevuld met een herfsteditie. De Ommetjes van het 
Zuiderpark worden gesponsord door Wijkcentrum DokZuid dat de ommetjes print en ter beschikking stelt. 
Het Ommetje Spelderholt wordt geprint en ter beschikking gesteld door Spelderholt. 
 
Ondersteuning aan werkgroepen / personen binnen IVN 

 voorbereiding nieuwe uitgave en bordjes t.b.v. de bomenroute in het Mheenpark  

 layout en vormgeving affiches promotietafel Cursus en Vrijetijdsmarkt  

 layout en vormgeving en contacten met Editoo t.b.v. voorkant van Groenvoer 

 presentatie bij werkgroep Publieksexcursies over de activiteiten van de 
werkgroep PR en afspraken over webberichten, persberichten, posters, 
artikelen voor Groenvoer, huisstijl en logo  

 huisstijl / vormgeving aanbrengen bij de diverse documenten van de 
natuurgidsencursus 2014-5 

 IVN promotie / logo voor nieuwsbrief van Buitenschoolse Opvang  
 
IVN Apeldoorn in de media 
Van leden die worden benaderd door de pers – zeker als dit resulteert in een artikel 
of radio/tv opname - wordt verwacht ook werkgroep PR / het bestuur in te lichten. 
Op de website kan dan een persberichtje worden geplaatst met een link.  

 De persberichten worden verstuurd naar onder meer De Stentor, Weekend Totaal, 
Apeldoorns Stadsblad, Stedendriehoek, Trouw, Stadsomroep Kabelkrant, Radio 
Gelderland De Bron, Vaassens Nieuwsblad, Gelders Dagblad, Lokaal Journaal, 
Stadsomroep Kabelkrant, Voorster Nieuws, Radio Gelderland en Klaverblad. Verder worden de agenda’s 
van onze activiteiten verstuurd naar IVN landelijk en VVV Apeldoorn voor plaatsing in de agenda’s op hun 
websites.  

 Naast de reguliere persberichten is IVN ook te gast geweest bij RTV Apeldoorn (2x), zijn artikelen 
verschenen in de nieuwsbrief van GNMF, wijkkrant Zevenhuizen, digitale nieuwsbrief gemeente Apeldoorn 
en kinderboerderij de Maten en is een journalist van de Stentor meegeweest met de jeugdactiviteiten Uilen 
en sterren dat tot een mooi artikel leidde.  

 persberichten / aankondigingen van activiteiten worden geplaatst op websites: www.ivn-apeldoorn.nl, de 
website www.ivn.nl, en www.natuurlijkapeldoorn.nl.  
 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.ivn.nl/
http://www.natuurlijkapeldoorn.nl/
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.ivn.nl/
http://www.natuurlijkapeldoorn.nl/

