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IVN Apeldoorn - Jaarverslag 2017 - Samenvatting 
 
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. Zij doet dit door 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. 
 

   
 
2017 was weer een jaar om trots op te zijn. IVN Apeldoorn groeit. Meer dan 350 leden en vrienden dragen hun 
steentje bij. In deze samenvatting een kleine greep uit hetgeen is bereikt. 
IVN Apeldoorn werkt met veel andere organisaties samen, zoals 
gemeente, natuurorganisaties en recreatieondernemers. Met KNNV 
afdelingen Apeldoorn en Epe-Heerde zijn samenwerkingsafspraken 
gemaakt voor de cursusorganisatie en bestuurlijke uitwisseling.  
Alles om door middel van natuureducatie en -beleving een groene en 
duurzame leefomgeving te stimuleren. 
Ronald Duin - voorzitter 

Werkgebied van IVN-Apeldoorn 

 Gemeente Apeldoorn 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Voorst 
 

Werkgroepen 
De meeste activiteiten van IVN Apeldoorn worden voorbereid en 
uitgevoerd door verschillende werkgroepen en teams. Deze kleine 
groepjes werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld. De 
coördinatoren van elke werkgroep overleggen samen met het afdelingsbestuur over het beleid van de afdeling 
en de activiteiten die worden georganiseerd. 

 Excursies met teams voor de diverse wandel- en fietsexcursies en een pool van IVN natuurgidsen. 

 Publiekscursussen met aparte teams per cursus 

 Scharrelkids (schoolgidsen voor jeugd van 4 - 12 jaar) 

 VENEL (landschapsonderhoud) 

 Heemtuin de Maten 

 Lezingen 

 Natuur in de zorg 

 Coördinatiegroep Natuurgidsenopleiding (NGO) 

 Natuurfotografie 

 Routes (in oprichting) 

 Het Woudhuis (in oprichting) 

 IVN-eXtra (projecten) 

 PR & Communicatie met aparte teams voor deelactiviteiten. 

 Bestuur 

https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/werkgroep-ivnextra
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Nieuwe werkgroepen 
We maakten een aanzet voor drie nieuwe werkgroepen; natuurfotografie, routes en Woudhuis.  

 

Leden en vrienden van IVN-Apeldoorn  
2017 begon met 198 leden en 132 vrienden. Gedurende het jaar hebben zich 52 nieuwe leden aangemeld, en 
5 nieuwe vrienden. We hebben afscheid genomen van 14 leden en 10 vrienden, en gaan 2018 in met 236 
leden en 127 vrienden. 
  

 
Ontwikkeling ledenaantallen 

Publiciteit 
Om ons aanbod onder de aandacht te brengen maken we gebruik van de reguliere perskanalen, maar ook van 
eigen media. Voor de leden en vrienden is er het ledenblad Groenvoer en de maandelijkse nieuwsbrief. De 
website www.ivn-apeldoorn.nl is een belangrijke informatiebron voor ons publiek. De informatiekraam is 
aanwezig op ‘groene evenementen’. Ook is IVN-Apeldoorn actief op Facebook. 
Het aantal unieke bezoekers van de website neemt de laatste jaren steeds verder toe. In 2017 bijna 20.000. 
Ook het aantal mensen dat IVN Apeldoorn op Facebook volgt neemt toe (509 in 2017).  
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http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Ons aanbod in één oogopslag 
 

Excursies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het aantal excursies is met 36 in 2017 iets minder dan in 2016. Ook het aantal deelnemers (totaal 922) loopt 
wat terug. Mogelijk vanwege het grote aanbod in de regio. De paddenstoelentocht is een topper met ruim 250 
deelnemers. De animo voor de fietstochten in 2017 is goed. 
 
Publiekscursussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 is een uitstekend jaar voor de werkgroep geworden. Het aanbod is in 2017 verder gestegen. 
Er zijn 11 cursussen gehouden met 221 deelnemers. 
Nieuw in het aanbod zijn een aantal vogelcursussen die samen met zusterorganisatie KNNV worden 
georganiseerd. 
 

Scharrelkids (t.b.v. basisscholieren) 
 

 
Sinds 3 jaar heeft IVN-Apeldoorn een aanbod voor basisscholen. In 
2017 stijgt wederom het aanbod, het aantal scholen dat meedoet (31) 
en het aantal kinderen (3719) dat via IVN een natuurles in de 
buitenlucht krijgt. Onderzoek heeft uitgewezen dat zo’n vroege 
natuurervaring erg belangrijk is voor de latere natuurwaardering. 
Naast activiteiten op de basisscholen en de kinderopvang, wordt 
enkele malen per jaar een ‘vrije activiteit’ georganiseerd, zoals de 
slootjesdag. Ook bij de jaarlijkse boomfeestdag zijn IVn schoolgidsen 
betrokken. 
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Natuur in de Zorg

 
Kun je niet zelf meer de natuur in omdat je 
bijvoorbeeld in een zorgcentrum woont, 
dan brengt IVN de natuur naar je toe. 170 
ouderen in 3 zorgcentra genoten op deze 
wijze toch van de natuur in eigen buurt. 

VENEL (landschapsonderhoud) 

 
IVN werkt in de winterperiode in het landschap. Hier 
worden sprengen geschoond, wilgen geknot, heidevelden 
van jonge opslag ontdaan en houtwallen onderhouden. Er 
wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer en plaatselijke 
terreineigenaren. 

Heemtuin De Maten 

 
IVN-Apeldoorn beheert de Heemtuin de 
Maten. De Gemeente doet het groot 
onderhoud. Vrijwilligers van IVN houden 
de tuin bij en zorgen voor de educatieve 
activiteiten. 

Lezingen 

 
Jaarlijks worden twee lezingen gehouden voor algemeen 
publiek over een actueel groen of duurzaam onderwerp. 
In 2017 bezochten 170 mensen deze lezingen over de 
onderwerpen Kansen en effecten van agrarisch 
natuurbeheer en Kijk eens met andere ogen naar de 
natuur. 

Opleiding natuurgidsen 

 
IVN Apeldoorn leidt haar eigen 
natuurgidsen op. In 2017 is voor de 
tweede gestart met een modulaire aanpak 
bestaande uit publiekscursussen en een 
cursus gidsvaardigheden (met opdrachten 
en onderzoek). 
Jaarlijks vinden ook enkele ‘opstekers’ 
plaats, gericht op het op peil houden van 
de deskundigheid van de gidsen. 

Projecten 

 
Naast het reguliere aanbod werkt IVN ook aan projecten. 
Dit zijn veelal activiteiten op aanvraag die niet door een 
werkgroep konden worden uitgevoerd of speciale 
evenementen. Bijvoorbeeld de einddag van het project 
Gastheer van het Landschap, i.s.m. IVN Gelderland. 
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Wandel- en fietsroutes 
Naast de excursies met een IVN gids biedt 
IVN-Apeldoorn wandel- en fietsroutes aan 
die op eigen gelegenheid kunnen worden 
gelopen of gefietst. 
Deze routes krijgen steeds meer 
belangstelling. 
Waar mogelijk wordt hierbij samengewerkt 
met de recreatiesector. Zo zijn de 
wandel/fietsroutes die IVN Apeldoorn voor 
Van der Valk/De Cantharel maakt, meer dan 
35.000 gedownload. De routes zijn ook op 
papier beschikbaar in het Buitenhuisje bij De 
Cantharel. 
De routes zijn beschikbaar via 
www.uitinapeldoorn.nl en 
www.ivn-apeldoorn.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ommetjes, korte routes die je als lunchwandeling kunt 
maken, zijn populair. Er is een ruime keuze van circa 25 
ommetjes verdeeld over het hele werkgebied van de afdeling. 
 

 

Meer weten over IVN Apeldoorn? Lees het uitgebreide jaarverslag of kijk op www.ivn-apeldoorn.nl 
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Top 10 route downloads 

Document TOTAAL 

Wandeling Bakenberg en Leesten 7238 

Route Wiesel-Kroondomein 6205 

Wandeling Van der Huchtbos 5253 

Fietsroute Kootwijk 5013 

Wandeling Hoog Soeren-Klinkenberg 4904 

Wandeling Twee sprengen 4430 

Fietsroute Kroondomein 3854 

Fietsroute IJssel 3275 

Koninklijke voetstappen route 3074 

Bomen in beeld 2139 

  

 

Natuurfotografie  

 
Deze nieuwe werkgroep richt zich op het 
maken en publiceren van natuurfoto’s. De 
foto’s zijn beschikbaar via het IVN archief 
voor gebruik bij IVN publicaties.  
Er wordt gewerkt aan een workshop 
natuurfotografie. 

Het Woudhuis 

 
In 2017 is gestart met een nieuwe werkgroep die in het 
gebied Het Woudhuis allerlei natuuractiviteiten gaat 
organiseren.  
Er wordt nauw samengewerkt met de IVN 
medewerk(st)ers van IVN Het Woldhuis. In 2017 is de 
natuurroute vernieuwd en zijn er enkele activiteiten 
vanuit Het Woldhuis gerealiseerd.  

http://www.uitinapeldoorn.nl/

