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IVN Apeldoorn - Jaarverslag 2016 
 
Voorwoord 
IVN Apeldoorn is een vereniging met leden, leden die zich inzetten om activiteiten voor te bereiden en uit te voeren om 
de doelstellingen van IVN Apeldoorn vorm te geven. IVN Apeldoorn wil bijdragen aan een duurzame samenleving door 
uitvoering van educatieve activiteiten op het gebied van natuur, milieu en landschap in onze leefomgeving. Binnen dit 
kader is IVN Apeldoorn in 2016 actief geweest met uitvoeren van publieksexcursies, publiekscursussen, activiteiten voor 
de jeugd binnen de school en buitenschoolse opvang en ook als publieksactiviteiten, activiteiten voor ouderen in 
zorginstellingen, lezingen, landschapsonderhoud, thema-avonden, projecten in samenwerking en overleg met andere 
organisaties. 
De leden van IVN Apeldoorn ontmoeten elkaar in speciaal voor de leden georganiseerde activiteiten zoals de twee 
jaarlijkse ledenvergaderingen, een ledenuitje, excursies en deskundigheidsbevordering of opstekers of andere speciaal 
voor en door leden georganiseerde activiteiten. 
 
In dit jaarverslag tref je aan een overzicht van de activiteiten per werkgroep. Voor meer gedetailleerde informatie 
verwijzen we je naar de bijlagen. 
Bijlage 1: Samenstelling van de werkgroepen 
Bijlage 2: Samenwerking en contacten IVN Apeldoorn 
Bijlage 3: PR en Communicatie 
Bijlage 4: Werkgroep Scharrelkids: Activiteitenoverzicht 
 
Werkgebied van IVN-Apeldoorn 
 
Gemeente Apeldoorn 
Apeldoorn, Beekbergen, Wenum-Wiesel, Loenen, Uddel, Hoenderloo, 
Klarenbeek, Lieren, Hoog Soeren, Assel, Engeland, Groenendaal, 
Hooilanden, Nieuw Milligen, Radio Kootwijk, Ugchelen, Woeste Hoeve, 
Woudhuis, Beemte 
 
Gemeente Epe 
Epe, Vaassen, Emst, Wissel, Boschhoek, Dijkhuizen, Oene, Westendorp en 
Zuuk. 
 
Gemeente Voorst 
Appen, Bussloo, De Kar, De Vecht, De Wijk, Duistervoorde, Gietelo, Hofje, 
Klarenbeek (gedeeltelijk), Klein-Amsterdam, Nijbroek, Posterenk, Spekhoek, 
Steenenkamer, Terwolde, Teuge, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. 
 
Activiteiten in één oogopslag 
Werkgroep Activiteiten  deelname 

Publiekscursussen 9 cursussen  180 cursisten 49 cursus- avonden en excursies 

Publieksexcursies 44 excursies 30 regulier 
13 op aanvraag 

808 volwassenen 
61 kinderen 

 

Scharrelkids / 
Schoolgidsen 

80 26 basisscholen 
7 kinderopvang 

2003 kinderen 91 leerkrachten 
597 ouders 

Natuur in de Zorg 15 presentaties 3 zorgcentra 
2 ouderen groepen 

150 ouderen  

Venel 14 werkochtenden  194 deelnemers  

Lezingen 2 lezingen 
1 excursie 

 146 totaal 117 IVN/KNNV 
29 extern publiek 

IVN-eXtra Projecten 7 opstekers 
12 projecten 

   

Promotieteam 5x kraam  2x IVN lezingen 
2x KNNV lezingen 
Apeldoorn te Voet 

  

Publicaties PR 
In- en extern 

 4x Groenvoer 
12x Nieuwsbrief 
4 folders 

  

Website   23.000 bezoeken 
14.129 unieke bezoekers 

 

Facebook / Twitter   408 / 160 volgers  
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Werkgroep: Bestuur 
Het bestuur kwam 12 maal voor regulier en 3 keer voor ad hoc overleg bijeen. 
Vooral lopende zaken, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen vormden de 
bestuursagenda. Belangrijke onderwerpen waren de afdelingsfinanciën, de 
natuurgidsenopleiding en het regio overleg/landelijk ledenbeleid. 
Het bestuur hield 2 ledenvergaderingen met na de pauze een lezing door een 
gastdocent. Het concept meerjarenplan 2016-2020 is bij de ledenvergadering in 
het voorjaar 2016 formeel vastgesteld. 
Het jaarplan 2016 werd grotendeels gerealiseerd. De werkgroepen zoeken, 
ondersteund door het bestuur, doorlopend naar verbetering en verbreding van 
het aanbod. Een nieuwe werkgroep Natuurfotografie is gestart. In het najaar is 
de opzet van een Natuurgidsenopleiding in 2017 afgerond.  
 
Leden en vrienden van IVN-Apeldoorn 
We zijn 2016 gestart met 193 leden en 
139 vrienden (2015: resp. 194 en 141). 
Gedurende het jaar mochten we 20 
nieuwe leden en 10 nieuwe vrienden 
verwelkomen. 1 vriend is overgestapt en 
lid geworden. Helaas hebben we 
afscheid moeten nemen van 12 leden en 
14 vrienden, zodat we 2017 ingaan met 
202 leden en 134 vrienden. Hiermee blijft 
het aantal mensen dat bij/met IVN 
Apeldoorn is betrokken wederom vrij 
stabiel. De trend van de afgelopen jaren 
is een groeiend aantal leden en dalend 
aantal vrienden.  
Een van de manieren om nieuwe (actieve!) leden te werven is de natuurgidsencursus, die in 2017/18 zal plaatsvinden. 
 

 
 
Financiën 
Het boekjaar 2016 kon met een mooi resultaat worden afgesloten. Inkomsten: €18.362 en uitgaven €18.101. De 
resultatenrekening laat voor 2016 een overschot van €262 zien.  
De hoger dan begrote baten komen voornamelijk uit de inkomsten van Cursussen, Excursies en Scharrelkids. De lagere 
lasten hebben met name betrekking op minder dan geplande uitgaven voor materiaal en deskundigheidsbevordering, 
gecompenseerd door hogere reiskosten en het opknappen van het IVN lokaal in de Vijfster (foto's, ledpanelen, beamer). 
De reiskosten houden voor een groot deel verband met de extra activiteiten. 
 
Huisvesting 
In 2016 maakten we 98 x (2015: 81x) gebruik van het IVN lokaal. In het lokaal is standaard een notebook pc, beamer en 
projectiescherm aanwezig. 
 
ARBO 
In 2016 zijn vier EHBO-kits voor gidsen of excursieleiders aangeschaft en is er een EHBO workshop georganiseerd voor 
gidsen, organisatoren en andere actieve IVN’ers die met groepen in het veld bezig zijn. Op ARBO gebied zijn er verder 
geen vermeldenswaardige zaken geweest. 
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Werkgroep Natuurgidsenopleiding 
In 2016 was er geen Natuurgidsencursus. Nadat zes nieuwe natuurgidsen in 
september 2015 hun diploma kregen, was er even pauze in het opleiden van 
natuurgidsen, zoals in verleden ook steeds het geval is geweest. Het denken 
over de opleiding was daarmee echter niet gestopt. Het jaar is gebruikt om 
plannen te maken voor de toekomst en voorbereidingen te treffen voor een 
nieuwe opleiding, want de natuurgidsencursus is een van de manieren om 
nieuwe actieve leden te werven. Daartoe behoorden het uitwerken van de 
modulaire opzet waarmee Apeldoorn in 2014 is begonnen, uitbreiding van het 
team en overleg met docenten, het IVN Cursushuis, en het bestuur van IVN-Apeldoorn. 
In overeenstemming met de landelijke IVN terminologie, spreken we voortaan van Natuurgidsenopleiding (NGO). In 
Apeldoorn past dat bijzonder goed, omdat het ook in de NGC 2014/15 al niet meer over één cursus gaat, maar over een 
traject waarbij mensen zich stap voor stap bekwamen om IVN gids te worden. De in 2014 gekozen opzet wordt 
voortgezet en uitgebouwd. Wie in Apeldoorn IVN gids wil worden volgt zes cursussen natuurkennis en kan daarna of 
parallel eraan de zogeheten VOS cursus volgen, een combinatie van studiegebied, opdrachten en vaardigheden om te 
gidsen. Alle natuurkennis cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Je kunt het pakket van cursussen opbouwen in je 
eigen tempo, beginnen wanneer en waarmee je wilt en dus ook besluiten om verder te gaan op het pad van natuurgids 
nadat je al enkele cursussen hebt gevolgd.  
Eind 2016 zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest over de Natuurgidsenopleiding 2017/18. Ruim 20 mensen 
toonden belangstelling, waarvan 12 zich hebben aangemeld als deelnemer. Begin 2017 volgt een derde 
informatieavond. De helft van de aangemelde deelnemers heeft al diverse cursussen gevolgd, anderen beginnen in 
2018 aan de kenniscursussen en volgen dan tegelijkertijd de VOS. De VOS begint in maart 2017 en zal duren tot midden 
2018. 
Het IVN Cursushuis heeft eind 2016 nieuw lesmateriaal voor de opleiding van natuurgidsen uitgebracht. Twaalf jaar na 
de vorige lesmap (2005) ligt er nu een compleet herziene versie, waarin vooral de onderwerpen gidsvaardigheden, 
planten, dieren en duurzaamheid meer aandacht krijgen. De map is overzichtelijk, prachtig geïllustreerd en uitnodigend; 
hij is gedrukt op kringlooppapier.  
 
 

Werkgroep PR & Communicatie 
De werkgroep telt een aantal zelfstandig werkende teams die de interne en de 
externe communicatie van de afdeling verzorgen. Voorts verzorgt de 
werkgroep op verzoek de eindredactie en vormgeving, (IVN huisstijl) van onder 
meer routebeschrijvingen, cursusmateriaal, posters voor informatiekraam, 
power point presentaties en publicaties als routes en ommetjes. 
 
Interne communicatie 

 In 2016 zijn vier nummers full colour van het afdelingsblad Groenvoer uitgebracht. De redactie vraagt leden in het 
thema een inhoudelijke bijdrage te leveren. Groenvoer is in 2016 verstuurd / rondgebracht naar alle leden en 
vrienden en – waar mogelijk digitaal – naar zo’n 20 andere groene organisaties. Enige tijd na publicatie komt 
Groenvoer ook digitaal via de website beschikbaar. 

 Er zijn 12 digitale IVN nieuwsbrieven opgesteld. Doel van de nieuwsbrief is de leden sneller op de hoogte te 
brengen van allerlei natuur-activiteiten van IVN en andere organisaties in de regio en vragen die spelen en die niet 
(meer) in Groenvoer geplaatst kunnen worden. De berichten worden kort gehouden met links naar websites. Ook 
de nieuwsbrieven zijn op de website beschikbaar. 

 De werkgroep kan advies geven aan werkgroepen over het verbeteren van de publiciteit. In het 
organisatorenoverleg van de werkgroep Publieksexcursies is een toelichting op de PR van de afdeling gegeven. 
Voor de werkgroep schoolgidsen is materiaal geredigeerd en printklaar gemaakt. Voor het team Berg en Bos van 
de Werkgroep Publieksexcursies zijn teksten en foto’s gemaakt en geredigeerd voor nieuwe informatieborden van 
het Natuurpad in Berg en Bos. 

 Om continuïteit te bieden in de communicatie via mail zijn een aantal mailadres-groepen beschikbaar. Deze worden 
onderhouden door de secretaris of webmaster. Voorbeelden: leden@ivn-apeldoorn.nl, bestuur@ivn-apeldoorn.nl, 
coördinatoren@ivn-apeldoorn.nl. Voor elke werkgroep is een algemeen mailadres beschikbaar, evenals voor de 
diverse cursussen en specifieke activiteiten. Mail wordt in het algemeen doorgestuurd naar de 
werkgroepcoördinator. Het is aan de werkgroepcoördinator om wijzigingen in de mailadressen van de 
werkgroepleden door te geven. 

 Nieuw in 2016 was de realisatie van het digitaal archief voor IVN Apeldoorn. De techniek is inmiddels gereed. Het 
beheer wordt nog verder vorm gegeven. Werkgroepen kunnen hier hun documenten en foto’s bewaren. 

 
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.  

 In 2016 zijn de folders in oplage van 1000 stuks op papier uitgegeven. De folders worden ook als download op de 
website geplaatst (bijna 600x gedownload). Voordeel van plaatsing op de website is het tijdig kunnen aanpassen 
van wijzigingen: vervallen van een activiteit of een extra activiteit.  

mailto:leden@ivn-apeldoorn.nl
mailto:bestuur@ivn-apeldoorn.nl
mailto:coördinatoren@ivn-apeldoorn.nl
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 Een algemene folder: Kijk op IVN Apeldoorn is speciaal voor de presentatie van IVN als natuurorganisatie op de 
Natuurdag 2014 ontworpen (door Joop Bothe en Monic Breed). Eind 2016 was deze folder 'uitverkocht' en is 
enigszins aangepast en opnieuw gedrukt. 

 Er is een aparte folder voor de natuurgidsenopleiding gemaakt. Hiervan zijn 500 exemplaren gedrukt. Ook is de 
folder op de website te downloaden. 

 Posters. Sommige werkgroepen verspreiden posters in scholen, bibliotheken, buurthuizen en wijkcentra. Dit is niet 
altijd bekend of gebeurt in samenwerking met de werkgroep PR. Voor de diverse cursussen zijn de concept posters 
enigszins aangepast in de IVN huisstijl. 

 Lokale, regionale en landelijke media ontvingen voor de publieksactiviteiten circa 40 persberichten. Het is aan de 
redacties van de media om de informatie te publiceren, al of niet met aangeleverde foto. Door overname van de 
Stentor door de Persgroep is publicatie in deze krant minder geworden. Er wordt zo goed mogelijk bijgehouden 
welke berichten worden geplaatst. 

 
Vroegtijdige communicatie 
Het is van belang om de inhoud van de activiteiten in een zo vroeg mogelijk stadium beschikbaar te hebben voor 
publicatie op de website. Publicatie naar de pers en op Facebook kan dan in de periode kort voor de uitvoering van de 
activiteit. Soms worden persberichten (veelal door de betreffende werkgroep zelf) in een eerdere fase naar 
IVN-afdelingen van Regio de Veluwe verstuurd, soms Deventer en Zutphen en KNNV Apeldoorn en KNNV Epe Heerde.  
 
RTV Apeldoorn (Radio Apeldoorn) 
De organisator van de IVN activiteit komt regelmatig aan bod bij een programma van RTV Apeldoorn. 
Willem Kuijpers is geïnterviewd over de IVN Avondwandeling in Park Zuidbroek. De Werkgroep Natuurgidsenopleiding 
heeft een aantal keer een interview gegeven (ook door Radio Gelderland). De Werkgroep Scharrelkids is ook regelmatig 
te gast. 
 
Promotiekraam 
Er komen jaarlijks enkele verzoeken binnen om deel te nemen aan een evenement met een informatiekraam. Steeds 
wordt gekeken of IVN past op zo’n evenement, of er voldoende mensen zijn die het kunnen voorbereiden en de 
informatietafel kunnen bemensen. Het promotieteam was 4x aanwezig bij een evenement: 2x bij een IVN Lezing door 
Lars Soerink en door Sterre Brummel en 2x bij een KNNV lezing. Er werd in 2016 geen cursus en vrijetijds-markt 
gehouden. Deze is door CODA vanwege het teruglopende bezoek gewijzigd in een andere opzet die niet direct past bij 
de promotie van IVN. 
 
Publicaties 
In 2016 is een nieuw ommetje Langs de Koningsbeek gemaakt in de buurt Het Loo. Enkele ommetjes werden ter 
controle nagelopen en aangepast. De ommetjes zijn ook opgenomen in de recreatiekaart die de Gemeente Apeldoorn 
heeft uitgegeven. Deze wordt in 2017 aangepast en opnieuw uitgegeven. Op de website van 'UitinApeldoorn' en op Het 
Geheugen van Apeldoorn wordt verwezen naar de ommetjes. 
De Wandelroutes en Fietstochten vanaf De Cantharel zijn nagelopen en 
aangepast. 
In het kader van het project de Atlas van Apeldoorn (CODA) zijn 8 
rolstoelroutes van Casa Bonita gecheckt en opnieuw uitgegeven in 2015. In 
2016 is samen met Casa Bonita en de Werkgroep Natuur in de Zorg een aparte 
poster gemaakt waarop alle wandelingen zijn aangegeven en in Casa Bonita 
op de diverse afdelingen opgehangen. Ook zijn de routes weer gebruikt bij de 
Rolstoeldriedaagse. 
Er is in het kader van de Atlas van Apeldoorn: Wenum Wiesel een aanzet 
gegeven voor de heruitgave van de fietsroute Langs enken, kampen en velden' 
uit 2001. Dit wordt in 2017 afgerond. 
Voor de Wandelsportbond Oost die een wandeling rond het Kootwijkerveen 
organiseerde, is een informatieblad over natuur op de Veluwe gemaakt.  
 
Website 
De IVN website van IVN Apeldoorn maakt deel uit van de landelijke IVN 
website. Deze is in 2016 geheel vernieuwd. Alle informatie van de oude site is 
overgezet naar de nieuwe site. Activiteiten worden standaard op de website 
www.ivn-apeldoorn.nl en daarmee ook op www.ivn.nl geplaatst. Waar mogelijk 
worden de activiteiten ook op andere websites geplaatst, bijvoorbeeld op 
www.natuurlijkapeldoorn.nl. Publicatie op websites kan al veel eerder dan via 
de 'papieren pers'. Het is daarom zaak dat coördinatoren van een activiteit 
(eventueel globale) informatie zo vroeg mogelijk aanlevert aan het team PR en 
Communicatie via publiciteit@ivn-apeldoorn.nl. 
Er is een account om onze activiteiten ook direct in de VVV database te 
plaatsen. Dit betekent (veel) extra werk waarvoor we een IVN'er zoeken die dit 
voor zijn/haar rekening wil nement (begin 2017 gerealiseerd). 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.ivn.nl/
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Website statistiek 
Aantal sessies: 23.000 (2015: 19.544). Aantal (unieke) bezoekers: 14.129 (2015:13.812). Hiervan was 60% (2015: 30%) 
herhalingsbezoeker en heeft dus vaker dan 1x de website bezocht. Zij bezochten - evenals in 2015 - gemiddeld 2,8 
pagina's per bezoek en bleven gemiddeld ruim 2 minuten op de website. 
De meest bezochte pagina's: De verschillende wandel- en fietsroutes vielen weer erg in de smaak. (zie bijlage 3) In 2016 
is een apart bericht gemaakt met alle geplande cursussen. Ook deze bereikte nu de top 10. 
Bij de doorverwijzingen naar de website valt op dat de koppositie is overgenomen door uitinapeldoorn iin plaats van 
vandervalkapeldoorn.nl. Dit is waarschijnlijk te danken aan het feit dat onze activiteiten en routes ook via de VVV op 
deze website zijn opgenomen. 
 
Social media. Facebook en Twitter 
Doelstelling is om per week 2 à 3 berichten te plaatsen. IVN Apeldoorn heeft 2 locaties op Facebook:  
- De pagina gekoppeld aan het Facebook account Ivn Apeldoorn (Je kon hier 'vriend' van IVN Apeldoorn worden. Aantal 
vrienden: 268. (NB Begin 2017 is dit account niet meer beschikbaar) 
- Een zakelijke pagina (deze wordt gebruikt voor het publiceren van berichten). Deze pagina kent alleen volgers, geen 
vrienden. Aantal volgers: 408 (2015: 295)  

 
 
 

Werkgroep Publieksexcursies 
De werkgroep publieksexcursies omvat de teams Wandelen, Fietsen, Berg en 
Bos en Activiteiten-op-aanvraag. De organisatoren van de publieksexcursies 
zijn in 2016 twee maal bij elkaar gekomen om de halfjaarprogramma’s in te 
kleuren. Bij het samenstellen van het programma is ook dit jaar getracht 
rekening te houden met een geografische spreiding van de wandelingen. Zo zijn 
er in 2016 drie wandelingen op het grondgebied van de gemeente Epe 
gehouden en vier in de gemeente Voorst. Dit betekent wel dat veruit de meeste 
wandelingen (77%) nog steeds plaatsvinden binnen de gemeente Apeldoorn. 
In 2016 zijn er in totaal 43 publieksexcursies georganiseerd, onderverdeeld in 
30 reguliere excursies en 13 excursies op aanvraag. Dat is iets meer dan in 
2015: respectievelijk 26 regulier en 11 op aanvraag in 2015. In totaal (reguliere publieksexcursies plus Op Aanvraag 
excursies) is aan de publieksexcursies deelgenomen door 839 personen, waaronder 61 kinderen. Hiervan hebben 604 
personen deelgenomen aan de reguliere publieksexcursies (in 2015 waren er 717 deelnemers). Er zijn dus in 2016 meer 
excursies gehouden met gemiddeld minder deelnemers per excursie. 
In 2015 is besloten om deelnemers aan een activiteit van IVN Apeldoorn een bijdrage van €2 per persoon per activiteit te 
vragen. Dit geldt alleen voor volwassen niet-leden. Leden, vrienden en kinderen kunnen gratis aan de activiteiten 
deelnemen. 2016 was het eerste jaar waarin dit beleid systematisch is uitgevoerd. Of de teruggang in het aantal 
deelnemers aan de reguliere publieksexcursies verband houdt met de instelling van de verplichte bijdrage is niet na te 
gaan. Er zijn geen geluiden gehoord dat deelnemers de verplichte bijdrage vervelend vinden of het bedrag te hoog 
vinden. 
 
Deskundigheidsbevordering organisatoren en gidsen publieksexcursies 
In 2015 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van deskundigheidsbevordering voor gidsen en 
organisatoren. Cathrien Oskamp en Arrienne Bosch hielden een leuke en leerzame virtuele reis langs verschillende 
landschappen in Nederland met als doel om ook een bredere kennis van landschappen te krijgen dan alleen de Veluwe.  
Daarnaast is er een EHBO workshop gehouden voor gidsen, organisatoren en andere actieve IVN-ers die met groepen 
in het veld bezig zijn. Het is van belang dat op het moment dat een deelnemer gewond raakt of onwel wordt, de gids of 
begeleider de juiste actie neemt. Basisvaardigheden van EHBO zijn dan nodig. Tevens is het iets wat bijdraagt aan een 
zeker mate van professionaliteit die we als IVN Apeldoorn willen uitstralen. Acht mensen hebben deelgenomen aan de 
workshop.  
Er zijn in 2016 meer opstekers georganiseerd, deze waren voor alle leden toegankelijk. Zie hiervoor het overzicht 
IVN-eXtra. 
 
Fietsen 
In 2016 zijn er 3 zomeravondfietstochten geweest. Daarnaast is er een langere fietstocht van 30 km gehouden rond het 
thema Ruimte voor de rivier. De fietstocht naar het Wenumsche- en Wieselscheveld in het kader van de Atlas van 
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Apeldoorn die de wijk Wenum/Wiesel centraal stelde was een groot succes. De opkomst van maar liefst 84 deelnemers 
verraste de organisatoren. In totaal hebben 132 personen met plezier deelgenomen aan de fietstochten. 
 
Wandelen 
In 2016 zijn er wederom 4 zomeravondwandelingen in samenwerking met 
Landal GreenParks gestart. Twee wandelingen vertrokken vanuit Rabit Hill en 
twee vanuit Coldenhove. Daarnaast zijn er afgelopen jaar nog 2 
zomeravondwandelingen gehouden. 
Ook de traditionele Pinksterwandeling heeft in 2016 plaatsgevonden. Aan de 
18 kilometer lange, pittige wandeling met als thema Veluwse hoogtepunten 
rondom Loenen namen 15 wandelaars deel. 
In totaal zijn er 18 zaterdag- of zondagswandelingen, 2 doordeweekse en 6 
zomeravondwandelingen uitgevoerd in 2016. 
 
Berg & Bos 
Het team Berg & Bos bestaat uit 6 leden die een aantal keer per jaar bijeen komen. 2016 stond mede in het teken van de 
voorbereiding van een remake van de borden van het Natuurpad in Berg en Bos. De lancering vindt hoogstwaarschijnlijk 
plaats tijdens de opening van het verbouwde Theehuis in Berg en Bos in 2017. 
In 2016 werden er 6 activiteiten in Berg en Bos uitgevoerd. De speciale paddenstoelenactiviteit vond geen doorgang 
door de afwezigheid van paddenstoelen door de aanhoudende droogte. 
 
Activiteiten op aanvraag 
In 2016 zijn 13 activiteiten op aanvraag uitgevoerd met in totaal 235 deelnemers. De aanvragen kwamen van 8 
verschillende partijen: diverse bedrijven, de gemeente Apeldoorn, een jeugdinstelling en verschillende individuele 
personen. Daarnaast konden 3 aanvragen niet gehonoreerd worden door gebrek aan beschikbare gidsen. Dit ondanks 
het feit dat er een aparte gidsenpool in het leven is geroepen met gidsen die ook overdag en op weekdagen beschikbaar 
zijn. 2 wandelingen op aanvraag zijn afgelast door te weinig aanmeldingen. 
 
 

Werkgroep Publiekscursussen 
2016 is een meer dan uitstekend jaar voor de werkgroep geworden. De cursus 
Samenhang in de Natuur werd van januari - vanwege een gering aantal 
inschrijvingen - doorgeschoven naar september. Van de 9 uitgebrachte 
cursussen hebben er 6 het predicaat Uitverkocht verdiend. De cursussen 
trokken een recordaantal van 181 deelnemers. 
Nieuw in het aanbod waren de modules Tuinvogels, Najaarsvogels en de 
Groencursus ‘op maat’ voor medewerkers van het Van der Valk Hotel 
Apeldoorn-de Cantharel.  
De Vogelcursus die uit losse modules bestaat blijkt goed te vallen bij het 
publiek. De modules zijn zo opgezet dat ze onafhankelijk van elkaar gevolgd 
kunnen worden. In overleg met KNNV is besloten het aantal modules de 
komende jaren verder uit te breiden. De verschillende vogelteams bestaan uit een IVN- en een KNV-lid. Ook in de 
bezetting van het separate team dat de vogelexcursies begeleidt valt in toenemende mate meer evenwicht tussen INV- 
en KNN- leden te constateren.  
Het team Landschappencursus is door de uitbreiding met 3 leden nu voldoende op sterkte. Dat geldt eveneens voor het 
nieuw gevormde team Sprengencursus (5 leden). Ook kwam er een cursusteam Natuur en Samenleving tot stand (3 
leden) en is een ‘voorzichtige’ start gemaakt met de toekomstige vorming van een nieuw team Plantencursus. Het 
streven is er op gericht om de vorming van dit team synchroon te laten lopen met het centrale IVN/KNNV initiatief om een 
basis plantencursus aan te bieden aan de afdelingen.  
Mede door het in 2016 geïnitieerde teamleidersoverleg kon het cursusprogramma 2017 medio oktober op de website 
gepubliceerd worden. Daardoor konden voor het einde van het jaar reeds 85 aanmeldingen voor de cursussen in het 
1ste halfjaar 2017 genoteerd worden. 
Ons eigen IVN-(cursus)lokaal ten slotte, voldoet prima en wordt door de 
deelnemers zeer gewaardeerd. 
 
Groencursus: Voorjaarcursus 
We zijn gestart met 19 cursisten waarbij in de praktijk blijkt dat er altijd wel 
cursisten tijdens de lessen verhinderd zijn. Anton Dekker van de gemeente 
Apeldoorn hield een verhaal over het bomenbeleid van de gemeente en gaf 
een introductie over het Beekbergerwoud dat we later ook als excursie hebben 
bezocht. Naast de bijeenkomsten over bomen en wilde bloemen was er een 
vernieuwde insecten bijeenkomst over de honingbijen met een aansluitende 
excursie in juli bij een imker in Apeldoorn.  
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Bomencursus 
Aan de Bomencursus in 2016 namen 22 personen deel. Het merendeel was afkomstig uit Apeldoorn, maar er kwamen 
ook deelnemers uit Twello, Voorthuizen, Oosterbeek, Beekbergen en Voorthuizen. Met vijf docenten is het plezierig 
werken. De continuïteit is een belangrijke factor. Dit keer hebben we koppels gemaakt die elkaar kunnen vervangen en 
dat bleek al een keer handig. De gastdocenten Anton Dekker en Dick van de Beek gaven de deelnemers een 
verrassende kijkje in Park Kerschoten en Park Berg en Bos. De evaluatie werd ingevuld door 16 van de 22 cursisten. De 
cursisten waren enthousiast over de inhoud en opzet. Leerpunt: een cursusvond niet meer in een vakantieweek 
plannen. 
 
Groencursus Najaarscursus 
Met 20 deelnemers zijn we begonnen terwijl de gemiddelde aanwezigheid 15 was en bij de excursies door verschillende 
oorzaken nog iets lager. Er is geen schriftelijke enquête gehouden, de cursus is voldoende geëvalueerd in de afgelopen 
jaren. De reacties van de cursisten tijdens en na afloop zijn onverminderd enthousiast. 
De Excursie Zoogdieren in het Aardhuis was na afloop van de bronst, waardoor slechts weinig wild werd gespot. Bij de 
excursie Paddenstoelen waren weinig soorten te zien als gevolg van de droge, warme nazomer. Tijdens de twee 
volgende excursies is waar mogelijk alsnog aandacht hieraan gegeven.  
 
Groencursus-op-maat Van der Valk Hotel Apeldoorn De Cantharel 
We zijn gestart met 20 deelnemers en geëindigd met 16 cursisten die allen het 
IVN certificaat Groencursus op maat van IVN Apeldoorn hebben ontvangen. 
‘Op maat’ wil zeggen toegesneden op het personeel van de Cantharel. De 
originele Groencursus werd samengevat tot 5 lesmodules van een middag. 
Elke module bestond uit een presentatie van één uur en een excursie van 
maximaal 2½ uur. De presentaties waren in de Cantharel zelf, terwijl de 
(wandel)excursies zijn gehouden in de directe omgeving daarvan. Uitzondering 
was module Zoogdieren op de Veluwe die geheel als excursie in museum en 
wildpark Het Aardhuis heeft plaats gevonden. 
De interne evaluatie leverde hier en daar een paar kleinere verbeterpunten op, alleen het thema Vogels kwam niet echt 
uit de verf bij de excursie. De excursie Paddenstoelen had te lijden onder droge, warme nazomer. 
De externe evaluatie vond plaats met Mirjam Bosch, contactpersoon Cantharel en tevens cursist. Ook zij betoonde zich 
over het geheel genomen zeer content met de cursus. Als kritisch punt noemde zij de veelheid (nieuwe) kennis die de 
cursisten bij de presentaties moeten verwerken. De excursies (en speciaal bij het Aardhuis) troffen doel en vonden ook 
al hun weg naar collega’s van de cursisten.  
De cursus krijgt mogelijk een vervolg. Als alternatief voor de huidige opzet is het volgende besproken: twee modules in 
het voorjaar: Landschap en Sprengen, Wilde planten en Insecten, en twee modules in het najaar: Zoogdieren (in het 
Aardhuis) en Paddenstoelen. Als uitvoeringsvorm wordt gedacht aan een beknopte hand-out vooraf toegestuurd (in 
plaats van een presentatie) en een uitgebreidere excursie met meer tijd voor interactie en verwerking. 
 
Libellencursus 
In 2016 werd de libellencursus gegeven door KNNV Apeldoorn en IVN 
Apeldoorn aan 19 deelnemers. 
De cursus werd gegeven in de vorm van een PowerPoint presentatie, film- en 
videomateriaal en er waren doe-activiteiten om de gepresenteerde kennis zelf 
toe te passen. 
Op de eerste cursusavond werden de juffers behandeld en de echte libellen 
kwamen de tweede cursusavond aan bod. De Vlinderstichting heeft ons dit jaar 
royaal gesteund met het sturen van 20 exemplaren van het boekje 
Basisherkenning Nederlandse libellen. Hierin staat een samenvatting van de 
verschillende families en groepen binnen deze families. Ook staan er naast de foto’s duidelijke herkenningspunten 
beschreven. 
Bij de excursie op 5 juni naar het Kievitsveld werden we begeleid door 3 leden van de KNNV insectenwerkgroep. In dit 
prachtige natuurgebied zagen we maar liefst 8 soorten juffers en ook nog 6 soorten echte libellen. Bovendien werden er 
nog waarnemingen gedaan van diverse soorten dag- en nachtvlinders en kevers. De cursisten waren zeer enthousiast 
over het gebied en wisselden de foto’s van de waarnemingen uit. 
 
Samenhang in de Natuur 
Aan de cursus is door 19 mensen deelgenomen. Daarnaast staan er 7 mensen op een belangstellendenlijst voor een 
volgende cursus. De cursus bestaat uit: 6 cursus avonden en 2 excursies (Kootwijkerzand, Zandhegge). Thema’s die 
aan de orde zijn gekomen: Verscheidenheid en evolutie; Levensprocessen (vooral bij planten); Hoe planten en dieren 
samenleven met onderdelen Ecologie, insecten; Ontstaan van de Veluwe; Kenmerken van bodem en vegetatie; 
Landschap en invloed van de mens; Stofkringlopen en energiestromen. 
De onderlinge sfeer was goed en de reacties op de cursusavonden en tijdens de excursies waren positief. De planning 
is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In 2015 was de planning van de cursusavonden steeds om de week. In 
2016 is er voor gekozen om iedere maandagavond een cursusavond te organiseren. Met als uitzondering de 
herfstvakantieweek. Zo werd de duur van de cursus ingekort. Dat bleek een voordeel voor zowel de organisatie als de 
cursisten: een compactere cursus die voor de drukte van de feestdagen was afgerond. 
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Vogelcursussen 

 Tuinvogels 
Aan de cursus hebben 21 mensen deelgenomen. De cursus wordt zeer positief 
gewaardeerd. Meerdere opmerkingen zijn goed in lijn met wat we beogen met 
de cursus: educatief, enthousiast, deskundig, leuk, bewust kijken. De 
verandering ten opzichte van de vorige wintercursus werd positief door de 
cursisten beleefd, met name het vooruitsturen van de informatie over herkenning 
en verrekijker. Er zou nog wat meer aandacht voor geluid mogen en kunnen zijn. 
 

 Najaarsvogels 
Aan de cursus hebben 20 mensen deelgenomen. Presentatie en excursie 
verliepen goed en werden door de deelnemers gewaardeerd. De presentatie 
kan nog verbeterd worden door meer tijd te besteden aan het interactieve deel. 
Hierbij proberen de deelnemers onbekende vogels zelf op naam te laten brengen volgens de besproken 
vogelherkenningsmethodiek. Het gebruik van eenvoudige vogelgidsen (Zakgids Vogels van Nederland en België) heeft 
hierbij de voorkeur. Het aantal behandelde soorten hoeft niet te worden vergroot, kan eventueel zelfs worden ingeperkt. 
 

 Weidevogels 
Aan de cursus hebben 21 mensen deelgenomen. Het was een goede presentatie en excursie. Aandacht verdient het in 
rij rijden op de snelweg (voor een excursie), waarvoor inmiddels een instructie geschreven is. 
 
 

Werkgroep Scharrelkids (schoolgidsen)  
De naam van de Werkgroep is gewijzigd in werkgroep Scharrelkids. De 
werkgroep komt zo’n 4x per jaar bijeen en zo ook de coördinatoren. De werving 
van nieuwe schoolgidsen verliep via berichten in de media en een 
informatieavond.  
Training van (nieuwe) schoolgidsen vond plaats over de Slootjesdagen, er was 
een opsteker gesteente, een training/stage Woldhuis, een inspiratie-dag 
jeugd/school, een trainings-dag Flow Learning en een Conferentie Kind van 
Nature. 
Naast de groei in contacten en het organiseren van specifieke aanvragen van 
basisscholen heeft de werkgroep in 2016 het aanbod uitgebreid in de samenwerking met één basisschool, Eben 
Haezerschool, locatie Apeldoorn. De schoolgidsen zijn met deze school overeen gekomen tijdens het schooljaar 
2016-2017, 16 buitenactiviteiten te verzorgen in het Matenpark ter ondersteuning van hun natuurlessen.  
De werkgroep heeft voor gezinnen met kinderen een succesvolle Slootjesdag georganiseerd op zondag 11 juni. De 
geplande activiteit Speuren naar Paddenstoelen op zondag 2 oktober is vanwege te weinig paddenstoelen in Park Berg 
en Bos komen te vervallen. 
Met de gemeentelijke subsidie zijn materialen aangekocht en is scholing voor de gidsen gerealiseerd.  
Niet uitgevoerd is de Natuuroudercursus om ouders te betrekken bij het opzetten en begeleiden van natuuractiviteiten 
van de school omdat werving en training nieuwe gidsen prioriteit hebben gekregen. 
Zie bijlage 4 voor een overzicht van activiteiten met publiek, BSO en basisscholen. 
 
 

Werkgroep Natuur in de Zorg 
Met 5 leden Herman de Jongh, Thea Gottmer, Marie-Thérėse ter Horst, Herma 
en Jan van der Velden proberen we zoveel mogelijk aanvragen te honoreren. 
Op dit moment hebben twee leden aangegeven de werkgroep te willen 
versterken. In de eerste helft van 2017 zullen we hen invoeren in de mooie 
presentaties die we steeds geven in zorgcentra.  
Dit jaar hebben we 7 presentaties kunnen geven aan verschillende zorgcentra 
en 2 aan ouderengroepen van religieuze bewegingen in Apeldoorn en 1 aan 
Vakantiehotel de Werelt in Lunteren.  
Ook zijn er een aantal presentaties bij Casa Bonita gehouden in het kader van 
het IVN-project Grijs Groen en Gelukkig, waar een Themawand is geïnstalleerd. 
De audio/video installatie is nog steeds inzetbaar en verder beschikken we over opgezette dieren, geweien, 
zoekkaarten, facetogen en we nemen vers natuurmateriaal mee over het onderwerp van de presentatie. 
 
 

Werkgroep Venel (Landschapsonderhoud)  
De werkgroep Venel bestaat uit twee coördinatoren Gerrian Tacoma, Gerrit de Jong en 24 mensen die regelmatig 
aanwezig zijn op de werkochtenden. Hoewel de weersomstandigheden af en toe wat tegen zaten, hebben we in 2016 
alle werkochtenden door kunnen laten gaan. In januari trotseerden we regen en wind tijdens het wilgen knotten en 
sneeuwbuien tijdens het verwijderen van opslag. Gemiddeld waren er 10 mensen aanwezig op de werkochtenden, 
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waarbij ochtenden met slecht weer wel wat lager scoren dan de zonovergoten 
dagen. We hadden in 2016 weer een plezierige variatie aan klussen en de 
werkochtenden zijn altijd gezellig. 
In de winter (januari-februari) en het najaar(september-december) van 2016 
zijn 14 activiteiten geweest met totaal 194 deelnemers. Het waren weer prettig 
gevarieerde werkzaamheden zoals sprengen schonen, opslag verwijderen 
Urnenveld, wilgen knotten in Klarenbeek en Vaassen, opslag rond poel 
verwijderen in Beemte Broekland, dennen verwijderen bij de Maalberg samen 
met andere SBB-groepen, opslag verwijderen in hakhout Hoog Buurlo, 
Gelderse Werkdag en gereedschapsonderhoud bij het Woldhuis. 
 
 

Werkgroep IVNeXtra  
De werkgroep kent – met uitzondering van de coördinator Hans Hogenbirk 
geen vaste werkgroepleden. 
Het blijft een uitdaging om de juiste mensen (in aantal en met de juiste 
expertise) te vinden voor de uitvoering van projecten. Ook in 2016 waren er 
weer behoorlijk wat aanvragen, waarvan het grootste deel kon worden 
gerealiseerd. Enkele projecten lopen door in 2017. 
 
Deskundigheidsbevordering / Opstekers 

 Praktijkdag Wildlife crime - misdaad herkennen in het veld. (Opsteker 
16-1-2016). Een praktijkdag gegeven door de Vereniging Politie Dieren en 
Milieu georganiseerd door IVNeXtra als opsteker speciaal voor IVN leden. 

 Ten Gevers heeft een Herfstexcursie naar het Defensieterrein Artillerie 
Schietterrein (ASK) ’t Harde gehouden. Hier waren ook KNNV leden welkom. Deelname door 23 personen. In 2017 
wordt de excursie nogmaals gehouden. 

 Via de werkgroep Natuurgidsencursus is een Opsteker over Duurzaamheid en Biodiversiteit in de praktijk van het 
gidsen in IVN voorbereid. Deze is niet doorgegaan. In plaats daarvan is de cursus Natuur en Samenleving ontwikkeld 
die in 2017 wordt gehouden. 

 Opsteker door Bauke Terpstra over de Wereld van het Gesteente, mede georganiseerd door de werkgroep 
Scharrelkids. Een opsteker of korte cursus over zwerfstenen wordt waarschijnlijk in 2017 gehouden. 

 Opsteker over Landschappen in Nederland door Arrienne Bosch (in het kader van de natuurgidsencursus 2014-5) en 
Cathrien Oskamp. 

 Door de werkgroep Publieksexcursies is een opsteker EHBO gehouden 

 Willy Lammers en Cathrien Oskamp hebben in 2016 een ledenuitje georganiseerd naar Rivierenland. Er gingen 25 
personen mee. 

 
Projecten 

 Natuurdag Apeldoorn. Dit project werd samen met KNNV en St. Veldwerk in 2014 
uitgevoerd. Het idee is om dit nog een keer te herhalen mogelijk in 2018. 

 De Atlas van Apeldoorn: Wenum/Wiesel (CODA, Gemeente, Erfgoedplatform). IVN 
verzorgde begeleide fietsroutes, publiceerde een nieuwe wandeling door het 
kroondomein Het Wieselse Bos. En bereidde een publicatie voor van een fietsroute. 

 Voor het project Apeldoorn te voet wordt samengewerkt met Wandelnet. IVN heeft in 
2015 2 wandelroutes gemaakt en voor de andere wandelingen foto's en informatie 
aangeleverd. De routes zijn in 2016 tijdens een kleine manifestatie op het Stationsplein 
officieel geopend. Speciaal voor deze dag werd een nieuwe route Koninklijke 
Voetstappen gemaakt door Désirée Neijmeijer. Deze is als download opgenomen in 
website IVN Apeldoorn. 

 Probos project Engelanderholt. Via onze deelname in het Erfgoedplatform is met Probos 
en andere Apeldoornse organisaties een project uitgevoerd om de geschiedenis van 
bossen in kaart te brengen via archiefonderzoek, oude foto's, verhalen, veldonderzoek 
etc. Hieraan deden 8 IVN leden mee. Dit project is begin 2016 afgerond met een bijeenkomst en de uitreiking van het 
eindrapport, waarin IVN uitvoerig wordt genoemd. 

 Wandelingen/fietstochten vanaf hotel/restaurant de Cantharel. De 3 wandelroutes en 3 fietsroutes vanuit De 
Cantharel zijn nog steeds een groot succes. Deze zijn op de IVN website geplaatst en zijn in 2016 ruim 15.000x 
respectievelijk bijna 11.000x gedownload.  
IVN ontving in 2015 €1000 van de Zonnebloemenactie die door de Cantharel werd gehouden. De wens is om dit 
bedrag in de toekomst te gebruiken voor een nieuw project op de Ugchelse enk (bijvoorbeeld een zitbank met 
informatiebord). Hier is overleg over geweest, maar er is nog geen duidelijkheid over de realisatie. 
In 2015 is door de Cantharel ook gevraagd om excursies te begeleiden en er werd bekeken of een speciale 
Groencursus voor medewerk(st)ers van de Cantharel mogelijk is. Dit is door de Werkgroep Cursussen opgepakt en 
in 2016 gerealiseerd. 
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 Deelname aan de Werkgroep Routes van het Toeristisch platform Apeldoorn. In 2016 is geconcludeerd dat het 
weinig zinvol is om door te gaan met de werkgroep. Er is door IVN een concept aangeleverd voor een route van 
station naar Het Loo en terug. Deze is opgenomen in het aanbod de wandelapp van Abellife. Daarna is de werkgroep 
opgeheven. 

 Informatieblad voor Wandelsportbond Oost. Op basis van bestaande teksten is een A4 info blad over de Veluwe 
gemaakt voor een wandeling door Kootwijkerveen met een gratis IVN advertentie. 

 Casa Bonita Rolstoelroutes. In het kader van het project De Atlas van Apeldoorn (via Erfgoedplatform/CODA) heeft 
de werkgroep PR (publicaties) de twee van de acht beschikbare (rolstoel)wandelingen extra onder de aandacht 
gebracht in De Atlas van Apeldoorn wijk Wenum Wiesel. 

 Parken in Apeldoorn (door werkgroep PR / redactie Groenvoer. Publicatie op website in voorbereiding. 

 Herinrichting Theehuis Berg en Bos. Via het Erfgoedplatform Apeldoorn wordt deelgenomen aan dit project vanuit 
leden van het team Berg en Bos. 

 Project Renovatie het Woudhuis. Er wordt gewerkt aan een project om het hele gebied van Het Woudhuis op te 
knappen, waarbij de recreatiemogelijkheden worden vergroot. De gebouwen van Het Woldhuis, de villa en de 
boerderij spelen hier ook in mee. IVN-Apeldoorn heeft contact met de projectgroep via René Munsters (IVN-Het 
Woldhuis), Henk Kuijpers, Petra Bennink en René van Dijk (rentmeester) vanuit de Gemeente Apeldoorn. 

 Samenwerking in Platform Natuurlijk Apeldoorn N.a.v. brainstorm met diverse organisaties is in 2015 het initiatief 
genomen met groepje van 5 (IVN, Helicon, KNNV) om te onderzoeken of verdere samenwerking in de vorm van een 
Natuurplatform mogelijk is. Dit is in 2016 van start gegaan onder de naam Natuurlijk Apeldoorn. 

 
Projecten die niet konden worden gerealiseerd 

 Bijeenkomst gericht op samenwerking KNNV/IVN bij Stadsakkers is vanwege te geringe animo niet doorgegaan. 

 Nacht van de nacht: Na een oproep in de nieuwsbrief bleek hiervoor geen animo te zijn. 

 Open Monumentendag: Het thema 'iconen en symbolen' paste deze keer niet bij een IVN activiteit. 
 
 

Werkgroep Lezingen 
Het doel van de werkgroep lezingen is om tweemaal per jaar een publieksactiviteit te 
organiseren in de vorm van een lezing. De lezingen zijn bedoeld om geïnteresseerden 
te informeren over de natuur bij voorkeur gerelateerd aan onze directe omgeving. 
Opmerkelijk in 2016 lijkt een afnemend aantal bezoekers ten opzichte van voorgaande 
jaren en dan met name van niet-leden.  
De lezing van Sterre Brummel over de Emsterenk trok 60 bezoekers (waarvan 15 
niet-lid). De lezing van Lars Soerink over Kwetsbare Natuur trok 63 bezoekers (waarvan 
14 niet lid). 
Samen met werkgroep publieksexcursies werd er op 10 april 2016 een wandeling 
gehouden over de Emsterenk. De wandeling sloot aan op de lezing van Sterre Brummel 
over de Emsterenk. De route was een korte versie van de eerder gehouden 
Pinksterwandeling. 
 

Nieuwe werkgroepen 
 
Werkgroep Natuurfotografie i.o. 
In het late najaar van 2016 is het initiatief genomen door Alex Eeninkwinkel en anderen om een werkgroep 
natuurfotografie op te richten. Het bestuur ondersteunt dit initiatief. Coördinator is Cees van Vliet. In het voorjaar 2017 
verwacht de werkgroep, na de formulering van haar doelstellingen, alle leden hierover nader te kunnen informeren. 
 
Werkgroep Routes 
IVN-Apeldoorn heeft een behoorlijk aantal wandel- en fietsroutes. De ommetjes, maar ook langere routes. Daarvan is 
uiteraard de route beschreven, maar biedt ook diverse informatie over de natuur langs de route. Tot nu toe is dit steeds 
als project opgepakt, maar de tijd lijkt nu rijp om een aparte werkgroep te starten. Deze werkgroep onderhoudt de routes, 
maar kan ook aan de slag om nieuwe routes te maken en te publiceren. 
Begin 2017 komen de geïnteresseerden bij elkaar komen om plannen te maken. 
 
Werkgroep Woudhuis 
Stichting Veldwerk - actief in Het Woudhuis - is begin 2016 overgenomen door (landelijk) IVN. Dat biedt natuurlijk nieuwe 
mogelijkheden. Zo is het idee geboren om een (mogelijk gezamenlijke IVN/KNNV) werkgroep voor het gebied Het 
Woudhuis in het leven te roepen die allerlei natuuractiviteiten kan gaan organiseren. 
Wordt vervolgd in 2017 
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Bijlage 1 samenstelling werkgroepen 
 
Bestuur 
In 2016 heeft een vrijwel volledige bestuurswisseling plaatsgevonden. Op de ledenvergadering 25 mei 2016 is de 
voorzitter Ton van Lambalgen om persoonlijke redenen afgetreden. Daan Eerland was in februari al teruggetreden. Ria 
Brouwers en Alex Eeninkwinkel beëindigden eveneens hun bestuursfunctie. Tijdens deze ledenvergadering werden 4 
nieuwe bestuursleden benoemd. Bij de ledenvergadering 16 november 2016 trad nog een bestuurslid toe.  
De bestuurssamenstelling per 31-12-2016: 
• vacature (voorzitter, externe contacten) 
• Jan van der Velden (vicevoorzitter, coördinator Natuur in de zorg)  
• Hein Hillen (secretaris) 
• Anne de Vries (penningmeester) 
• Janneke Brouwer (coördinator Publieksexcursies, vertegenwoordiger Publiekscursussen, Arbo) 
• Karin Karlietis (vertegenwoordiger Scharrrelkids, Heemtuin) 
• Ten Gevers (vertegenwoordiger Natuurgidsenopleiding, PR) 
De werklast behorend bij de functie voorzitter wordt onder de bestuursleden verdeeld. Twee externe contacten worden 
bewaakt door Hans Hogenbirk. 
 
Werkgroep Natuurgidsencursus 
Monic Breed, Ria Brouwers en Ten Gevers. 
 
Werkgroep PR en Communicatie 
(per eind 2016. Voor adressen zie www.ivn-apeldoorn.nl / contact 
- Redactie Groenvoer: Greet Bothe (coördinatie en lay-out en vormgeving) Joop Bothe (foto-redactie), Monic Breed 
(eindredactie), Ten Gevers, Corine Schimmel en Yvonne Zwikker komen 4 tot 8x per jaar bij elkaar 
- Bezorging Groenvoer: Lenie van Omzigt. Zij verzorgt de distributie naar de bezorgers. 
- Redactie persberichten (kranten en websites): Olga Cevaal (ontvangt van leden persberichten) en verzendt ze volgens 
schema naar de redacties van weekbladen in de werkomgeving van IVN Apeldoorn (Voorst, Epe en Apeldoorn) 
- Redactie website: Hessel Tacoma (Venel activiteiten), Corry van Eijken (publieksactiviteiten, ook op 
www.natuurlijkapeldoorn.nl), Jan van Vulpen (cursussen), Hans Hogenbirk (ander nieuws). Zij ontvangen van leden 
persberichten via publiciteit@ivn-apeldoorn.nl. Webmaster: Hilly Schäffer (tot eind 2016), Hans Hogenbirk (vanaf eind 
2016). Waar mogelijk worden berichten ook andere websites geplaatst. Er is een account voor de VVV database 
beschikbaar. 
- Facebook en Twitter: Mariël de Jong   
- Redactie maandelijkse IVN nieuwsbrief: Hans Hogenbirk, Yvonne Zwikker (oproep mailtje naar coördinatoren met 
inleiding en foto), Monic Breed (eindredactie) 
- Redactie folders: Hans Hogenbirk (via de werkgroepcoördinatoren komen gegevens van de activiteiten). Monic Breed 
(eindredactie). Ook bestelling bij drukker, aflevering. 
- Promotieteam: Coördinatie: Hans Eijgenraam. Medewerkers: op afroep, in 2016: Jacqueline Quist, Willem Kuijpers, 
Hans Hogenbirk, Yvonne Zwikker, Marieke Spreij. 
- Projectgroep Ommetjes: Corine Schimmel, Jan van Vulpen, Yvonne Zwikker, Monic Breed (coördinatie, 
vormgeving/layout, eindredactie) 
- Publicaties: Wisselende bezetting. In 2016: Monic Breed (eindredactie), Désirée Neijmeijer, Yvonne Zwikker, Hans 
Hogenbirk, Jan van Vulpen, Ria Brouwers. 
- Coördinatie werkgroep PR: Vacature. Hans Hogenbirk neemt waar als contactpersoon. 
 
Werkgroep Publieksexcursies 
De werkgroep publieksexcursies omvat de teams Wandelen, Fietsen, Berg en Bos en Activiteiten-op-aanvraag.  
Samenstelling van de werkgroep: Janneke Brouwer coördinator en organisatoren 

 

   

Organisatoren wandelingen en teamleider fietsen  

Born, Frans van den Gevers, Ten Lammers, Willy Velden, Jan van der 

Buwalda, Tineke Gottmer, Thea Veenhuizen, Dick Oskamp, Cathrien 

Eijken, Corry van Heiningen, John van Veenhuizen, Peter Zwikker, Yvonne 

Gerritsen, Harold Horst, Marie-Therese ter Velden, Herma van der  

Actieve Gidsen     

Alrich, Ron Hoeflaken, Peter van Nijhof, Harry Vanopstal, Kris 

Beek, Carla van Horst, Marie-Therese ter Oostendorp, Jochem Veen, Jan-Wicher  

Born, Frans van den Houweling, Diane Oskamp, Atze Veen-van Peski, Marianne 

Bosch, Arrienne Karlietis, Karin Oskamp, Cathrien Velden, Herma van der 

Bovenmars, Ton Koelewijn, Gré Quist, Jacqueline  Velden, Jan van der 

Brouwer, Janneke Koops, Gerard Ruiter , Brenda de  Verdonk, Martien 

Denekamp, Jolanda Kuijpers, Willem Schäffer, Hilly Visser, Niko 

Eeninkwinkel, Alex Kuperus, Siebren Spoorendonk, Aja Vliet, Cees van 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
mailto:publiciteit@ivn-apeldoorn.nl
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Gerritsen, Harold Laan, Ulrik van der  Sprey, Marieke  Vrijer, Pieter de  

Gevers, Ten Lacroix, Carla Steentjes, André Wijk, Eelke van 

Goeman, Adriaan Lambalgen, Ton van Ster, Wil van de   Wijngaard, Tjitske  

Grakist, Fiona Lammers, Willy Terpstra, Bauke Woerd Michelus, Riet te  

Harlaar, Annette Mertens, Paul Timmer, Klaas Zeegers, Yvonne 

Heiningen, John van Moree, Remco Toorn-Palm, Berenice vd  Zwikker, Yvonne 

Herkelman, Yvonne    

Reserve gidsen    

Breemen, Frank van Dekker, Tom Hogenbirk, Hans  

Cevaal, Olga Hattem, Annelies van Scheerman, Rina  

 
Werkgroep Cursussen 
De werkgroep is samengesteld uit de coördinator Alex Eeninkwinkel en de volgende cursusteams: 

 Bomencursus, met 5 organisatoren/docenten; Fiona Grakist, Diny Kok, Cathrien Oskamp, Yvonne Zwikker en Ton 
van Lambalgen 

 Groencursus, met 3 organisatoren/docenten; Harold Gerritsen, John van Heiningen (teamleider) en Jan van Vulpen 

 Landschappencursus, met 4 organisatoren/docenten; Arrienne Bosch, Alex Eeninkwinkel, Willem Kuijpers 
(teamleider) en Jan van Vulpen 

 Natuur en Samenleving, met 3 organisatoren/docenten; Janneke Brouwer (teamleider), Ria Brouwers en Martien 
Verdonk 

 Cursus Samenhang in de Natuur, met 2 organisatoren/docenten; Cathrien Oskamp, Atze Oskamp (teamleider), 
Frank van Breemen en Thea Gottmer (oproepkracht) 

 Sprengencursus, met 5 organisatoren/docenten; Marjolein Koopmans, Désirée Neijmeijer, Alex Eeninkwinkel, Hans 
Hogenbirk en Jan van Vulpen  

 Vlindercursus, met 4 organisatoren/docenten; Diny Kok, Cathrien Oskamp, Nina de Vries (KNNV) en Jan van Vulpen 

 Libellencursus, met 1 docent en 1 organisator; Marian Schut en Jan van Vulpen 

 Plantencursus, vooralsnog in de wacht. 

 Vogelcursussen, 2 hoofdorganisatoren, Alex Eeninkwinkel IVN, Paul Vermeulen KNNV en 8 docenten / 13 
excursiebegeleiders, waaronder 6 IVN leden 
- Winterwatervogels, John van Heiningen IVN, John Schelfhorst KNNV 
- Najaarsvogels, Annelies van Hattem IVN, Jan de Held en Marcel Ermers KNNV 
- Roofvogels, Cathrien Oskamp IVN, , Paul Vermeulen KNNV 
- Tuinvogels en Weidevogels, John van Heiningen IVN en John Schelfhorst KNNV 
- Riet- en Moerasvogels, John van Heiningen en Henk van den Ende IVN en Jan den Held KNNV 
IVN excursiebegeleiders: Annelies van Hattem (Najaarsvogels), Irene Kortenbach Buys, Henk van den Ende, John 
van Heiningen, Harry Nijhof (Weidevogels) en Siebren Kuperus. 

 
Werkgroep Scharrelkids 
Coördinatoren: Marieke Sprey, Riet te Woerd 
Scharrelkidsgidsen / Schoolgidsen: Carla van Beek, Liesbeth van Beek, Jerry van Eijck, Corry van Eyken, Lilian Hilbrink, 
Margot Klein, Irene Kortenbach Buys, Marly Loomans, Marion Schotman, Roely Smit, Herma van der Velden, Jan van 
der Velden, Barbara Wevers 
 
Werkgroep Natuur in de Zorg 
5 leden: Herman de Jongh, Thea Gottmer, Marie-Thérėse ter Horst, Herma en Jan van der Velden 
 
Werkgroep Venel 
2 coördinatoren Gerrian Tacoma, Gerrit de Jong en 24 leden 
 
Werkgroep IVNeXtra  
De werkgroep kent – met uitzondering van de coördinator Hans Hogenbirk geen vaste werkgroepleden. Via oproepen in 
de nieuwsbrief worden leden gevraagd mee te werken. 
 
Werkgroep Lezingen 
Jan-Wicher Veen: aanspreekpunt van de werkgroep 
Thea Gottmer: mede-organisator lezing, PR 
Jacqueline Quist: administratie, organisatie keuken-team 
Ulrik van der Laan: mede-organisator lezing 
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Bijlage 2 samenwerking en contacten IVN Apeldoorn 
 
Werkgroep Bestuur 
Het Bestuur van IVN Apeldoorn voerde regelmatig overleg over gezamenlijke activiteiten en andere onderwerpen waar 
raakvlakken zijn:  
 
Binnen IVN 
• Met alle werkgroepen van de afdeling. 
• Via het IVN regio overleg wordt contact gehouden met de andere IVN afdelingen op de Veluwe. Ook worden de 
voorstellen in de Landelijke Raad besproken. In 2016 vonden 4 bijeenkomsten plaats. 
• IVN landelijk via diverse aankondigingen en projecten (Scharrelkids, slootjesdagen, paddenstoelenweekend, Groen 
Dichterbij, groene schoolpleinen)  
• IVN Woldhuis (voormalig Stichting Veldwerk Nederland): Scharrelkids, Natuur in de Zorg, landgoed Woudhuis 
 
Buiten IVN 
• KNNV Apeldoorn, tweejaarlijks regulier overleg. De samenwerking is geïntensiveerd. Naast cursussen en lezingen 

nu ook bij PR zoals de Nieuwsbrief en informatiekraam. 
• Basisschool de Vijfster (evaluatie huisvesting) 
• Met gemeente Apeldoorn (regulier en incidenteel overleg) 
• IVN is slapend lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn en het platform Natuurlijk Apeldoorn, de belangen worden 

bewaakt door Hans Hogenbirk 
• Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF). Incidentele contacten 
• Verenigingsburo over vrijwilligersdag 
• IVN Vertegenwoordiging in klankbordgroep Zuidbroek en Weteringsebroek 
• IVN Vertegenwoordiging in gesprek over toekomst buitengebied Beekbergen/Loenen 
• IVN Vertegenwoordiging in gesprek bebouwing TNO locatie (Ugchelen Buiten) 
• Dorps/wijkraden. Dorpsraad Ugchelen (project: bomenwandeling) 
• Hotel/Restaurant De Cantharel (project: 3 wandelroutes, 3 fietsroutes) 
• Wandelnet (project: 2 wandelingen) 
• Groei en Bloei (incidenteel overleg) 
• Bekenstichting 
 
Werkgroep Scharrelkids 
Binnen het IVN : beroepskrachten van IVN, het Woldhuis en IVN Gelderland, werkgroep Berg en Bos, IVN eXtra, 
werkgroep PR, IVN project Grijs, Groen, Gelukkig 
Buiten het IVN: gemeente Apeldoorn, Imkervereniging Apeldoorn Ugchelen, Helicon MBO opleidingen Apeldoorn, 
Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei Veluwe, organisatie Dag van de Duurzaamheid, organisatie Zuiderparkfestival, 
CODA, Camping De Wildhoeve (Emst), St. Promotie Gemeente Epe, Transitiontuin, Kinderopvang KOM, Kinderopvang 
OOK, basisonderwijs gemeente Apeldoorn 
 
Werkgroep Venel 
Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Accres Apeldoorn, Waterschap Vallei en 
Veluwe en KNNV Apeldoorn. 
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Bijlage 3 PR en Communicatie 
 
Promotiemiddelen en materialen ter gebruik van de werkgroepen 
- twee schildersezels en twee witte borden (waterbestendig) 
- een open schilderijlijst dat in het veld opgezet kan worden.  
- 9 borden van 34 bij 45 cm met in de zijden van 45 cm 3 gaatjes om via touwtjes borden aan elkaar te kunnen koppelen, 
geschikt voor de vitrines in de bibliotheek, op tafel staand en aan een kraam hangend (voor vitrines in bibliotheek) 
- Materialen voor uitstallen van folders en publicaties voor de promotiekraam. 
- 26 bordjes A5 met bijbehorende stokken om in het veld een wandeling te begeleiden 
- vlaggen en tafelkleden (zwart en groen IVN tafelovertrek) 
- 2 banners met voet in tas 
 
Perscontacten 
Apeldoorn promotie De stentor regio Deventer Stichting ijssellandschap Groei en bloei 
Omroep Gelderland  De stentor regio Epe Apeldoornextra Ugchelen – De Bron  
Stedendriehoek Apeldoorns stadsblad Rtv Oost KNNV Epe Heerde 
Voorsternieuws Noord/ Zuidkrant Omroep Apeldoorn Schaapskooi - Vaassen/Epe 
De stentor regio Apeldoorn Recreatiekrant Omroep Gelderland Vaassens weekblad 

 
Website statistiek 

De top 20 van bezochte pagina's Totaal  Top 10 doorverwijzingen Totaal 

Apeldoorn | IVN homepage 9931  uitinapeldoorn.nl 1189 

Activiteiten | IVN 6355  facebook.com 1059 

Wandelroutes | IVN 3044  vandervalkapeldoorn.nl 986 

Wandelroutes vanaf de Cantharel | IVN 2645  ivn.nl 830 

Ons aanbod | IVN 1992  vvvapeldoorn.nl 638 

Ommetjes | IVN 1625  natuurlijkapeldoorn.nl 195 

Over ons | IVN 1413  sprengenbeken.nl 120 

Fietsroutes vanaf de Cantharel | IVN 1375  ivn-apeldoorn.nl 62 

Publicaties | IVN 1097  knnv.nl 61 

Cursusaanbod 2017 | IVN 997    

Nieuws | IVN 978    

Werkgroepen | IVN 901    

Exc: Berg en Bos - Bezoek Haps | IVN 681    

Natuur dichtbij | IVN 661    

Fietsroutes | IVN 655    

Natuurgidsenopleiding (NGO) | IVN 602    

Vacatures | IVN 587    

Cursussen | IVN 518    

 

Facebook: Aantal bekeken berichten.   

Gemiddeld wordt een bericht bekeken door 200 - 300 personen.  

Enkele 'uitschieters' waren:  

Excursie bezoek aan HAPS 1974 

Excursie naar de Wenumse watermolen 1049 

Lezing Dilemma van de Kwetsbare natuur geeft stof tot nadenken 635 

Op zoek naar nieuwe schoolgidsen!! 624 

Nieuwjaarswens 609 

Slootjesdagen in Apeldoorn 591 

Excursie De drie gezichten van Tongeren 569 

Winterwandeling Kerkenpad Voorst 565 

Zagen, snoeien en spitten op Het Leesten 551 

IVN-wandeling door Stadspark Berg & Bos 544 

IVN Natuurgids worden? 544 

Cantharel medewerkers gaan IVN Groencursus volgen 533 

Excursie winterse-wielen-bij-de-bomendijk 518 

de Groene Giro 512 

Excursie over de Emsterenk 511 

Kinderen zagen, snoeien en spitten op Het Leesten 506 
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Twitter 
IVN Apeldoorn heeft op Twitter 160 (2015: 118) volgers. In 2016 zijn 1048 (re)tweets uitgedaan (dus bericht van IVN zelf 
en berichten van anderen, die met de natuur te maken hebben). 
 
Publicaties 

Cantharel routes gedownloade 
documenten 

 Casa Bonita routes gedownloade 
documenten 

wandeling Bakenberg en 
Leesten.pdf 

5646  
CASA BONITA route 7-daendels.pdf 778 

/wandeling Van der Huchtbos.pdf 5348  CASA BONITA route 1-het loo.pdf 424 

wandeling Twee sprengen.pdf 4386  NidZ-CasaBonita artikel.pdf 658 

Fietsroute Kootwijk.pdf 4101    

Fietsroute Kroondomein.pdf 3713  Andere routes gedownloade 
documenten 

Fietsroute Ijssel.pdf 3054  /publicaties/Wandeling Hoog 
Soeren-Klinkenberg-IVN Apeldoorn.pdf 4049 

GPX wandeling_bakenberg.gpx 908  /publicaties/Route 
Wiesel-Kroondomein.pdf 3128 

GPX fietsroute Kootwijk.gpx 724  /publicaties/bomen in beeld.pdf 2155 

Fietstocht Groen van Toen.pdf 502  /publicaties/Koninklijke voetstappen 
route.pdf 1415 

GPX wandeling_vdHuchtbos.gpx 196  /publicaties/Mheenpark/Mheenpark 
boekje.pdf 148 

 

Ommetjes gedownloade 
documenten 

 Ommetjes gedownloade 
documenten 

Ommetje Wenumse watermolen 1746  Ommetje Buurt het Loo 582 

Ommetje Matenpark 1703  Ommetje park Zuidbroek 492 

Ommetje Oud Ugchelen 1298  Ommetje Winkewijert 474 

Ommetje De Grift 1188  Ommetje Parc Spelderholt 334 

Ommetje Dennenheuvel 1146  Ommetje Woudhuispark voor kinderen 290 

Ommetje Oranjepark 1106  Ommetje Koningsbeek 258 

Ommetje Begraafplaats 
Soerenseweg 1038 

 
Ommetje Ruitersmolen 218 

Ommetje Walterbos 795  Ommetje Dubbelbeek 167 

Ommetje Orderbos 788  Ommetje De Parken 136 

Ommetje Orden 614    

 

  

  



___________________________________________________________________________________________________ 

 
IVN Apeldoorn – Jaarverslag 2016 blz. 17  

Bijlage 4 Werkgroep Scharrelkids: Activiteitenoverzicht 
 
Scharrelkids Totaal overzicht activiteiten 

Activiteit Aantal Aantal gidsen Kinderen Leerkrachten / 
begeleiders 

Ouders 

Publieksactiviteiten 15 37 289  304 

Aanvragen kinderopvang 10 26 147 18 78 

Aanvragen basisscholen 55 139 1567 73 215 

Totaal 80 202 2003 91 597 
 
Scharrelkids Publieksactiviteiten 

Activiteit Aanvrager Aantal 
kinderen 

Aantal volwassenen 

9 x boswandeling Camping De Wildhoeve 56 43 

Slootjesdag Scharrelkids  53 50 

Opening Orderbeek Gemeente Apeldoorn, waterschap 
Vallei en Veluwe 

15 35 

promotiekraam Zuiderpark Organisatie Zuiderparkfestival 20 20 

Promotiekraam 
Dag van de Duurzaamheid 

Organisatie Dag vd Duurzaamheid 20 60 

Kinderboekenweek-feest CODA 100 70 

Open dag Peuterspeelzaal 
De Toermalijn 

Peuter-kabouterpad 25 25 

15 activiteiten  289 304 

 
Scharrelkids Kinderopvang 

Activiteit Aanvrager Aantal 
kinderen 

Aantal 
begeleiders 

Aantal 
ouders 

Voorjaar, herfst  BSO De Vecht 39 2  

peuteractiviteiten KOM Vaassen 15 3  

peuteractiviteiten KOM Epe 18 2 16 

peuteractiviteiten KOM Wapenveld i.o met IVN aldaar 19 2 22 

peuteractiviteiten KOM Heerde i.o. met IVN aldaar 15 2 20 

peuteractiviteiten KOM Hattem i.o. met IVN aldaar 16 2 20 

BSO activiteiten  OOK Dok Zuid, De Kinderkajuit 25 5  
10 activiteiten  147 18 78 

 
Scharrelkids Basisscholen 

Thema’s activiteiten 55 Activiteiten met basisscholen (willekeurige volgorde)  

Vogels,  
Landschapsonderhoud, 
Boomfeestdag,  
Heel Apeldoorn Rein, 
Slootjesdagen 
(Wateractiviteiten), 
Boswandelingen Herfst, 
Bijen (Imkerbezoeken), 
Safari Berg en Bos, 
Kabouterpad,  
activiteiten Matenpark 

1.Pr. Julianaschool,Lieren (5), 2. Heuvellaanschool, 3. Willem-Alexanderschool 
Uddel, 4. De Vijfster (4), 5. Spitsbergen 
6. Montessori Passe-Partout, 7. De Zonnewende (3), 8.Koningin  Emmaschool, 9. 
Het WEB, 10 De Korenaar (3), 11 De Sterrenschool (3), 12. Meester Lugtmeijer, 13. 
De Terebint (2) 
14. Hertog van Gelre, 15. Het Gilde ,16. Ten Holtens Erve, Nijbroek, 17. De Bouwhof, 
Ugchelen, 18. De Eendracht (2), 19. Jenaplanschool De Mheen (7) ,20. 
Sprengenparkschool, 21. Eben Haezerschool, locatie Teuge, 22. De Sjofar/Prinses 
Beatrixschool, 23. De Touwladder, 24. Montessori Passe-Partout, locatie De Rank, 
25. De Korf, 26. Eben Haezerschool, locatie Apeldoorn (9) 

 


