
 
 
 
 
 

 
 
  

Jaarverslag 2018 

70 jarig jubileum 

Boomfeestdag in Park Zuidbroek 

Natuureducatie voor scholieren 

Ledenactiviteiten en projecten 

Natuurdag 

Excursies  

Natuurcursussen 

Jaarverslag 2018 



________________________________________________________________________________ 
IVN-Apeldoorn Jaarverslag 2018 samenvatting  - Pagina 2 - 

IVN Apeldoorn - Jaarverslag 2018 - Samenvatting 
 

IVN-afdeling Apeldoorn staat al 70 jaar voor het uitdragen van natuur- en milieu-educatie door uitvoering van 

educatieve activiteiten op het gebied van natuur, milieu en landschap in onze omgeving. Zij doet dit door het 
houden van excursies, cursussen, activiteiten voor ouderen in zorginstellingen, lezingen, 
landschapsonderhoud, routes, thema-avonden en deskundigheidsbevordering voor gidsen, alsmede via 
projecten in samenwerking en overleg met andere organisaties.  
In 2018 vierden we dat IVN Apeldoorn 70 jaar bestond. Er waren diverse jubileumactiviteiten.  

 Het IVN (midwinter) Café 

 De premiere van de film Wild in Gigant. 

 Wandeling kroondomein (voor leden)  

 2 Reüniewandelingen voor IVN natuurgidsen 

 IVN Natuurdag bij Het Woldhuis (ruim 500 bezoekers) 

 Lezing over Kroondomein het Loo, met aansluitend een gezellig samenzijn. 
 
Door vertraging bij de renovatie van de Vijfster aan de Texandrilaan heeft het tijdelijke verblijf in de locatie aan 
de Heuvellaan tot eind oktober 2018 voortgeduurd. Het tijdelijke verblijf heeft met name voor cursussen veel 
improvisatie en inspanning gevergd. 
 
Van de veelheid van de activiteiten wordt hieronder een beknopt overzicht gegeven. In het uitgebreide 
jaarverslag worden meer details vermeld. 

 
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.  
In 2018 werden twee nieuwe werkgroepen officieel: Routes en 
Woudhuis. De werkgroep Regio Epe is in oprichting. 

 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 

 Natuurfotografie 

 Routes 

 Het Woudhuis 

 Coördinatiegroep Natuurgidsenopleiding (NGO) 

 PR & Communicatie met aparte teams voor deelactiviteiten. 

 IVN-eXtra (projecten) 

 Bestuur 
 
 

 
 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/werkgroep-ivnextra
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Leden en vrienden van IVN-Apeldoorn  
2018 begon met 236 leden en 127 vrienden. Gedurende het jaar groeide het ledental behoorlijk. Per 31 
december telden we 270 leden en 121 vrienden. Totaal zijn er dus 391 mensen direct betrokken bij de afdeling. 
Een sterke groei ten opzichte van voorgaande jaren. 
Uit de ledenadministratie konden we een grafiek opstellen van de leeftijden op basis van 158 leden. Van de 
overige leden is geen leeftijd bekend, maar we verwachten dat niet veel invloed op de leeftijdsopbouw heeft. 
Een aparte commissie onderzoekt de mogelijkheden voor PR en de werving van nieuwe leden. 
  

 
Ontwikkeling ledenaantallen 

 
ledenopbouw op basis van 158 reacties 

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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Werkgroep resultaten in één oogopslag 
 

Werkgroep Excursies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het aantal excursies is iets toegenomen (46 excl. 6 excursies voor leden), dankzij de aangevraagde excursies. 
Het aantal deelnemers (518) liep – net als vorig jaar - wat terug. In 2018 is de paddenstoelentocht (veelal circa 
250 deelnemers) niet opgenomen. 
 
Werkgroep Publiekscursussen 

 
De korte natuurcursussen blijven populair. In 2018 kon één extra cursus worden gegeven, waardoor het 
aanbod op 12 komt. Er deden 228 deelnemers mee. 
 

Werkgroep Scharrelkids (t.b.v. basisscholieren) 

31 scholen (115 groepen met 3719 kinderen) maakten gebruik van het 
aanbod om via IVN een natuurles in de buitenlucht te krijgen. Daarnaast waren er 2 campagnes 
georganiseerd: de slootjesdag en de speciale herfstactiviteit. 
Deskundigheidsbevordering staat hoog in het vaandel. De gidsen namen regelmatig deel aan IVN cursussen. 
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Werkgroep 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. 135 
ouderen uit zorgcentra genoten tijdens 5 
activiteiten van de natuur in eigen buurt. 

Werkgroep VENEL (landschapsonderhoud) 

 
IVN werkt in de winterperiode in het landschap. De 
werkochtenden trekken gemiddeld zo’n 13 deelnemers. 
Er wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer en 
plaatselijke terreineigenaren. 

Werkgroep 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. 

Werkgroep Lezingen 

 
In 2018 bezochten 160 mensen lezingen over de 
onderwerpen ‘De Bever in Nederland rukt op’ (Willy de 
Koning) en over historie, bosbeheer en natuurwaarden van 
Kroondomein Het Loo (Arno Willems) 

Opleiding natuurgidsen 

 
In 2018 ronden 11 natuurgidsen de 
opleiding af. De modulaire opzet van IVN 
Apeldoorn heeft de aandacht getrokken 
van andere afdelingen.  
Er is gestart met de verdere uitwerking van 
een meer individueel traject door het 
volgen van de verschillende verplichte en 
optionele natuurcursussen. 

IVNeXtra (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 Natuurdag of de 
wandelroute langs informatiebordjes tijdens de Open 
Monumenten Dagen bij de Noorse Huizen op landgoed 
Bruggelen. 
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Werkgroep Routes 
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 samengewerkt met 
de recreatiesector. Zo zijn de 
wandel/fietsroutes die IVN Apeldoorn 
voor Van der Valk/De Cantharel maakt, 
meer dan 50.000 gedownload. Ook 
staan de routes vermeld op 
www.uitinapeldoorn.nl. 
De routes zijn beschikbaar via 
www.ivn-apeldoorn.nl en sinds 2018 op 
de IVN Routes app. 
 

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? Kijk op www.ivn-apeldoorn.nl 

Werkgroep Natuurfotografie  

 
Deze 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. 
In 2018 heeft de werkgroep haar eerste 
workshop ontwikkeld en plannen gemaakt 
voor een tweede workshop. De workshop 
Landschapsfotografie, was snel 
volgeboekt. 

Werkgroep Woudhuis 

 
De werkgroep kreeg in 2018 haar officiële status. Zij 
organiseert natuuractiviteiten in het gebied Het 
Woudhuis. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de 
IVN medewerk(st)ers van IVN Het Woldhuis (IVN 
Landelijk). Hoogtepunt was de Natuurdag die 
grotendeels door de leden van de werkgroep werd 
opgezet. 
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Regio Werkgroep Epe-Vaassen 
Deze werkgroep is van start gegaan naar 
aanleiding van de vraag van de gemeente 
Epe om natuureducatie op scholen te 
realiseren. De nadruk lag in 2018 vooral 
op PR en werving van leden. 
In samenwerking met KNNV afdeling 
Epe-Heerde is een programma voor 
natuureducatie opgezet onder de naam 
Natuurmenu Epe dat vanaf 2019 wordt 
aangeboden.  

 

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

