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IVN Apeldoorn  -  Jaarverslag 2015 
 

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 2015 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. 
 

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, 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, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/TwelloTwello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. 

 

Activiteiten in één oogopslag  

werkgroep activiteiten   deelname 

schoolgidsen 35 activiteiten 21 basisscholen 1433 kinderen 705 volwassenen  

publiekscursussen  5 cursussen   91 cursisten 23 cursus avonden/excursies 

publieks excursies 37 activiteiten   219 kinderen  915 volwassenen 

NidZ 10 bijeenkomsten 4 instellingen 205 ouderen   

Venel 13 activiteiten   214 deelnemers   

Lezingen 2 lezingen   218 deelnemers   

         

projecten 19 initiatief/overleg       

promotieteam 8 evenementen      

publicaties ledenblad 4x 390 adressen   

  digitale nieuwsbrief 12x 296 mailadressen   

  folders 2x 1000 stuks   

website   19544 bezoekers 54769 pagina's   

  facebook 156 berichten 295 volgers   

  twitter 350 (re)tweets 118 volgers   

 

Leden en donateurs (vrienden van IVN-Apeldoorn) 
Per 31 december 2015 telt de afdeling 209 (1-1-2015: 209) leden en 143 (1-1-2015: 151) vrienden (voorheen 
donateurs). Dat is een lichte daling van het aantal vrienden en stabilisatie van het aantal leden. Totaal zijn ruim 352 
personen op één of andere wijze bij IVN Apeldoorn betrokken. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Twello
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Bestuur 
In 2015 is in meerdere ronden het concept meerjarenplan 2016-2020 opgesteld ter formele goedkeuring bij de 
ledenvergadering in het voorjaar 2016. 
Het jaarplan 2015 kon voor het grootste deel worden gerealiseerd. De werkgroepen voor lezingen en schoolgidsen 
zijn er. De natuurgidsencursus is afgerond en 6 leden zijn geslaagd. 
 
Het bestuur kwam 8 maal voor overleg bijeen.  
Vooral lopende zaken, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen vormden de 
bestuursagenda. 
Belangrijke onderwerpen waren verder de afdelingsfinanciën en het regio 
overleg/landelijk ledenbeleid. 
Tijdens 2 ledenvergaderingen werden de belangrijkste besluiten door de 
leden bevestigd.  
In de vergadering van november werd de IVN beleidsnotitie In veilige handen 
met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst 
gedrag vastgesteld. IVN-Apeldoorn volgt dit landelijk beleid en richt zich in 
eerste instantie op de jeugd. Jeugd- en schoolgidsen moeten een 
gedragscode ondertekenen en van hen wordt een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) gevraagd. De aanvraagprocedure VOG (Verklaring omtrent gedrag) is in gang gezet. 
 
Samenstelling bestuur 
Op de ledenvergadering 25 mei 2015 heeft Ton van Lambalgen het voorzitterschap overgenomen van Hans 
Hogenbirk. De bestuurssamenstelling per 31-12-2015: 

 Ton van Lambalgen (voorzitter, externe contacten, contactpersoon schoolgidsen, IVNeXtra) 

 Alex Eeninkwinkel (vice voorzitter, coördinator publiekscursussen, vertegenwoordiger a.i. Natuur in de zorg, 
Heemtuin) 

 Hein Hillen (secretaris) 

 Daan Eerland (penningmeester tot 01-02-2016) 

 Ria Brouwers (vertegenwoordiger natuurgidsencursus) 
 
Daan Eerland stelt zich niet meer beschikbaar als penningmeester. Hij sluit het boekjaar 2015 af en begeleidt de 
controle door de financiële commissie. Per 1 februari 2016 heeft Anne de Vries zijn functie overgenomen. Janneke 
Brouwer heeft zich bereid verklaard de functie coördinator publieksexcursies over te nemen van Alex Eeninkwinkel. 
Tevens overweegt zij zich als bestuurslid te kandideren en neemt daarom sinds november deel aan de 
bestuursvergaderingen. We zoeken nog een bestuurslid/ contactpersoon voor de werkgroepen VENEL, Heemtuin, 
Natuur in de Zorg en Lezingen. 
 
Huisvesting 
In 2015 maakten we 81x (2014: 68x) gebruik van het IVN lokaal. 
In het lokaal is standaard een notebook pc, beamer en projectiescherm aanwezig.  
 
Samenwerking  
IVN Apeldoorn voerde regelmatig overleg over gezamenlijke activiteiten en andere onderwerpen waar raakvlakken 
zijn. 
 

Leden en Vrienden (Donateurs) 
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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 2015 vonden 4 bijeenkomsten plaats. 

 IVN landelijk via diverse aankondigingen en projecten (scharrelkids, slootjesdagen, paddenstoelenweekend, 
Groen Dichterbij, groene schoolpleinen) 

Buiten IVN 

 Met gemeente Apeldoorn (regulier en incidenteel overleg) 

 KNNV, tweejaarlijks regulier overleg. Ook over meer samenwerking. Voorzittersoverleg is weer gestart. Deze 
samenwerking zal in de komende jaren meer gestalte krijgen. We doen al enkele cursussen samen.  

 IVN is lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn (5 bijeenkomsten) met 19 cultuurhistorische organisaties 
waaronder CODA en Gemeente Apeldoorn 

 Basisschool de Vijfster (evaluatie huisvesting) 

 Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF). Incidentele contacten 

 Verenigingsburo over vrijwilligersdag 

 Stichting Veldwerk Nederland: Natuurdag, Schoolgidsen, Natuur in de Zorg 

 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) 

 Stichting De A (lezing) 

 Groei en Bloei (incidenteel overleg) 

 Bekenstichting 

 Bestuurdersacademie Apeldoorn 

 Op te richten platform Natuurlijk Apeldoorn 
 
Financiën 
Het boekjaar 2015 kon met een mooi resultaat worden afgesloten. Inkomsten: €16.047,75,- en uitgaven €10.565,39. 
De resultatenrekening laat voor 2015 een overschot van €5.482,36 zien Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld 
om dit te reserveren voor huisvesting, voor speciale ledenactiviteiten en activiteiten gericht op 
deskundigheidsbevordering. 
 
ARBO 
Op ARBO gebied zijn er geen vermeldenswaardige zaken geweest. Er is voor de gidsen een set calamiteiten 
kaarten beschikbaar. 
 

Werkgroep Publieksexcursies 
De werkgroep publieksexcursies omvat de teams wandelen, Berg en Bos, Pinksterwandeling, 
zomeravondwandeling, fietsen, jeugd en activiteiten op aanvraag en bestaat uit 14 gidsen/organisatoren. Daarnaast 
is er een poule met natuurgidsen die de excursies uitvoert. Alex Eeninkwinkel heeft de coördinatie van de 
publieksexcursies overgedragen aan Janneke Brouwer.  
 
De werkgroep is in 2015 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 prettig en effectief. 
Tevens is er aandacht geweest om de uitkomsten van de natuurgidsenavond 
met onderwerp Vergeten gebieden (oktober 2014) in het programma te 
verwerken. Dit heeft geresulteerd in meer excursies in de gemeente Voorst. 
De uitkomsten van de brainstormsessie hebben tevens cursisten van de 
natuurgidsencursus geïnspireerd om twee nieuwe wandelingen te 
ontwikkelen. De eerste wandeling ligt in het gebied van de Renderklippen (gemeente Epe). De tweede is de 
wandeling Op zoek naar water voor de Koningsfontein naar de Ruetbron (Hoog Soeren, gemeente Apeldoorn). Deze 
wandelingen zijn voor het eerst in zomer 2015 uitgevoerd en waren met 34 respectievelijk 23 belangstellenden direct 
een succes. 
Na veel overwegingen is in 2015 besloten om af te stappen van de vrijwillige bijdrage voor de publieksexcursies en 
€2 per persoon per activiteit te vragen. Dit geldt alleen voor volwassen niet-leden. Leden, vrienden en kinderen 
kunnen gratis aan de activiteiten deelnemen. Deze beslissing is vastgesteld in de ledenvergadering van mei 2015 en 
feitelijk ingegaan in het tweede halfjaar van 2015. 
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In 2015 zijn er 37 publieksexcursies van diverse aard georganiseerd, een 
iets lager aantal dan voorgaande jaren. Het aantal excursies waar in het 
jaarplan 2015 vanuit gegaan was, lag op 41. Door opheffing van de 
werkgroep jeugd en verminderde activiteiten van het team Berg en Bos is 
het begrote aantal niet gerealiseerd. In totaal is aan de publieksexcursies 
deelgenomen door 1.134 personen, waaronder 219 kinderen. 
Al met al was 2015 een prachtig jaar voor excursies. Van alle 35 
buitenactiviteiten vond het overgrote deel plaats met tenminste droog en 
vaak zelfs bijzonder mooi weer.  
 
Jeugd  
In 2015 is één activiteit speciaal voor de jeugd georganiseerd. De reden 
hiervan is dat de werkgroep geen actieve gidsen kon vinden voor de jeugdactiviteiten. Het werven van nieuwe 
werkgroepleden bleef helaas zonder resultaat waardoor de twee resterende werkgroepleden in mei hebben besloten 
de werkgroep Jeugd op te heffen. In 2016 worden enkele buitenschoolse jeugdactiviteiten opgepakt door de 
werkgroep schoolgidsen. 
 
Fietsen  
Het team is dit jaar weer op volle sterkte gekomen met de aantreding van Janneke Niessen als lid van het fietsteam.  
Ook in 2015 zijn er weer 4 zomeravondfietstochten geweest, 45 personen hebben met plezier deelgenomen aan de 
tochten.  
Het fietsteam was in 2015 voor het eerst ook inzetbaar voor fietstochten op aanvraag. Dit is afgelopen jaar 1 keer 
voorgekomen. Het team heeft een fietstocht georganiseerd voor Camping Zegenoord met als thema Ontwikkeling en 
waarde van de Loenermark.  
 
Wandelen  
In 2015 zijn er wederom 4 zomeravondwandelingen in samenwerking met 
Landal Green Parks uitgevoerd. Twee wandelingen vertrokken vanuit Rabit 
Hill en twee vanuit Coldenhove. Het ligt in de planning om dit door te zetten 
in 2016. Daarnaast zijn er nog twee doordeweekse 
zomeravondwandelingen georganiseerd. 
Ook de traditionele Pinksterwandeling heeft in 2015 plaatsgevonden. Onder 
een prachtige lentezon werd met 21 deelnemers circa 17 kilometer rondom 
Emst gewandeld.  
In totaal zijn er 10 zondagswandelingen en 6 zomeravondwandelingen 
uitgevoerd in 2015. 
 
Berg & Bos  
Het team Berg & Bos bestaat uit 6 leden die een aantal keren per jaar bijeen 
komen. Om persoonlijke redenen heeft de teamleider Pieter de Vrijer medio 
2015 zijn coördinerende taak binnen het team beëindigd, maar is nog wel 
actief binnen team Berg en Bos. Cathrien Oskamp heeft zich bereid 
verklaard om Pieter’s taak over te nemen en is teamleider van team Berg en 
Bos geworden.  
In 2015 zijn er 3 activiteiten in Berg en Bos georganiseerd. Hiervan was de 
Paddenstoelentocht met 150 deelnemers het grootste succes. Voor de 
eerste helft 2016 staan wederom 3 activiteiten op stapel.  
Twee leden van het team Berg en Bos, Herma & Jan van der Velden en 
enkele IVN'ers van buiten het team, zijn succesvol het gesprek met Accres 
aangegaan over vernieuwing van de borden van het natuurpad. Op dit moment (januari 2016) is de route klaar en 
zijn de borden in de maak. De verwachting is dat het vernieuwde natuurpad in park Berg en Bos dit najaar heropend 
wordt.  
 
Activiteiten op aanvraag  
In 2015 heeft de groep Activiteiten op aanvraag een nieuwe teamleider 
gekregen: Harold Gerritsen. In het voorgaande jaar bleek dat wandelingen 
op aanvraag vaak lastig te plannen zijn en het daardoor moeilijk was om 
gidsen te vinden. Het werd duidelijk dat er behoefte was aan een aparte 
Gidsenpoule met gidsen die ook overdag op weekdagen beschikbaar zijn. 
Hiervoor zijn herhaaldelijke oproepen geweest en inmiddels is er een poule 
van gidsen die zich hiervoor heeft aangemeld.  
De activiteiten op aanvraag lijken gestaag in aantal toe te nemen. In totaal 
zijn er afgelopen jaar 11 activiteiten op aanvraag uitgevoerd. Hieraan 
hebben in totaal 258 volwassenen en 159 kinderen deelgenomen. 
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Een succesvolle activiteit was de deelname aan de ANWB Lentedagen. Deze vonden in een weekend in april plaats 
op recreatieterrein Bussloo. Voor de bezoekers van de Lentedagen was door IVN-Apeldoorn een korte vaar- en 
wandeltocht georganiseerd waaraan maar liefst 84 mensen hebben deelgenomen. Daarnaast was er bij de 
informatietafel een quiz voor jonge deelnemers aan de Lentedagen. Hieraan hebben 149 kinderen deelgenomen. 
 

Werkgroep Publiekscursussen 
 De werkgroep publiekscursussen omvat de teams Bomencursus (met 5 
organisatoren/docenten), Groencursus (met 3 organisatoren/docenten), 
Landschappencursus (organisator/docent), Cursus Samenhang in de natuur 
(met 4 organisatoren/docenten), Sprengencursus (weer nieuw leven in 
geblazen, met 5 organisatoren/docenten), Vlindercursus (met 4 
organisatoren/docenten), Libellencursus (met 1 docent en 1 organisator) en 
de Plantencursus (vooralsnog in de wacht). 
De vlindercursus en cursus weidevogels wordt gegeven in samenwerking 
met KNNV Apeldoorn, regie IVN Apeldoorn. De cursus winterwatervogels 
wordt gegeven in samenwerking met KNNV Apeldoorn, regie KNNV 
Medio 2015 heeft Jan van Vulpen zijn coördinatorschap overgedragen aan 
Alex Eeninkwinkel. Frits Hollander heeft om gezondheidsredenen moeten 
besluiten zijn inzet voor de Groencursus te beëindigen. Harold Gerritsen is als nieuw werkgroeplid van de 
Groencursus toegetreden. Na ruim 15 jaar betrokkenheid bij de vlindercursus heeft teamcoördinator/docent Cathrien 
Oskamp haar vertrek aangekondigd. In de ontstane vacature is nog niet voorzien. 
 
In 2015 moesten van de 7 georganiseerde cursussen de 2 Groencursussen worden afgelast omdat het aantal 
aanmeldingen onder het vereiste minimum van 10 bleef steken. De, in het voorjaar 2015 geplande, Sprengencursus 
moest door het uiteenvallen van het team worden geschrapt. Nieuw in het aanbod was de Landschappencursus. 
Gezien de waardering van de unaniem enthousiaste deelnemers (onder meer goede samenhang, een 
verhelderende cursus, goed aansluitende excursies) kan deze cursus als een ‘schot in roos’ aangemerkt worden.   
Door het succesvolle verloop van het tweetal thematische minicursussen over vogels hebben IVN en KNNV besloten 
het cursuspakket korte vogelcursussen de komende jaren uit te breiden. Daarnaast is er aandacht voor het vormen 
met de KNNV van een team Plantencursus, voor de vorming van een team Landschappen, voor de start met een 
(jaarlijks) teamleidersoverleg of zoveel vaker als wenselijk is vanwege het stroomlijnen van het aan te bieden 
cursusprogramma; 
Concluderend: een cursusjaar waarin een goede basis voor de toekomst is gelegd met een zeer goed ontvangen 
Landschappencursus en de aanzet tot een bredere doorstart van de korte vogelcursussen.  
Ons eigen (cursus)lokaal voldoet prima en wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. 
 

publieksactiviteiten deelname  

Groencursussen  zowel de voorjaars- als de najaarscursus zijn afgelast 

wegens onvoldoende aanmeldingen (<10).  

Landschappencursus 21 3 avonden + 3 excursies 

Samenhang in de Natuur 16 6 avonden + 2 excursies 

Vlindercursus 17 3 avonden + 2 excursies 

Weidevogels 20 1 avond + 1 excursie 

Winterwatervogels 17 1 avond + 1 excursie 

Totaal 91  

 

Groencursus  
Zoals hierboven al aangegeven werden beide Groencursussen afgelast 
door onvoldoende aanmeldingen (<10). Het team Groencursus heeft zich 
beraden over te nemen maatregelen om het afgelasten te voorkomen in 
2016:   

 een inhoudelijk vernieuwd persbericht over de Groencursus moet 2 
maanden van tevoren klaar zijn waarbij een gewenste publicatiedatum 
aan PR-publiciteit wordt doorgegeven. Eventueel een herhaling van 
het persbericht 2 weken voor de start van de cursus. 

 indien het past in het cursusschema is het wellicht beter de 
najaarscursus een week later te laten starten om zodoende late 
vakantiegangers de mogelijkheid te geven om toch mee te kunnen 
doen.  

 er moet meer duidelijkheid verschaft worden aan potentiële deelnemers over de inhoud van de cursus 
(leefomgeving Apeldoorn respectievelijk Veluwe), bijvoorbeeld door toevoegen van een subtitel. 

In december 2015 vond een constructief gesprek met Hotel / Restaurant de Cantharel plaats over een Groencursus 
'op maat' voor haar medewerkers, om gasten te kunnen informeren over lokale natuur en toerisme. 
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Landschappencursus  
In deze nieuwe publiekscursus wordt stilgestaan bij de 
wordingsgeschiedenis van de oostzijde van het Veluwe Massief en het 
dalgebied met als hoofdonderwerpen: glacialen en interglacialen, 
bodemvorming, oppervlakte- en grondwatersystemen en 
cultuurgeschiedenis. De cursus bestaat uit 3 theorieavonden en 3 
aansluitende excursies:  

 wordingsgeschiedenis van het Landschap + wandelexcursie, 
Wilhelminadal Achterpark Paleis het Loo 

 bodem en water + fietsexcursie, Hoog-Soeren-Malkenschoten-Orden. 

 cultuurhistorie + fietsexcursie, Wenum-Wiesel-Beemte. 
Bij het samenstellen van cursusonderwerpen is, door de organisator Willem Kuijpers, veel accent gelegd bij 
beeldvorming voor de deelnemers aan de cursus door optimaal gebruik te maken van Power Point Presentaties. Aan 
elke presentatie is een syllabus toegevoegd (modulaire opzet) zodat in de toekomst ook andere IVN’ers gebruik 
kunnen maken van deze presentaties. Ook de drie excursies zijn individueel te gebruiken omdat ze voorzien zijn van 
een routekaart en routepunten. Aan de cursus is door 21 enthousiaste cursisten deelgenomen. 
 

Cursus Samenhang in de Natuur  
Deze publiekscursus is aanvankelijk ontwikkeld als module Ecologie voor de natuurgidsencursus en bestaat uit 6 
cursusavonden en 2 excursies naar het Kootwijkerzand en de Zandhegge in Wiesel. Thema’s die aan de orde 
komen: verscheidenheid en evolutie, levensprocessen (vooral bij planten), hoe planten en dieren samenleven, 
insecten, ontstaan van de Veluwe, kenmerken van bodem en vegetatie, landschap en invloed van de mens, 
stofkringlopen en energiestromen.  
Aan de cursus is door 16 cursisten deelgenomen. De algehele waardering van de totale cursus is goed.  
 

Vlindercursus  
De tweejaarlijkse vlindercursus trok deze keer 17 deelnemers. De cursisten, 
waaronder een aantal aanstaande natuurgidsen, waren enthousiast en 
betrokken, en dat is heel stimulerend voor het cursusteam. Anders was het 
gesteld met de ‘beleving’ in de natuur: vlinderjaar 2015 was als geheel uiterst 
matig. Beide excursies moesten wegens het volledig ontbreken van 
‘studieobjecten’ helaas worden afgelast.  
 

Cursus weidevogels 2015 
In 2015 is bewust gekozen voor een vroeger, hopelijk beter tijdstip van de cursus in vergelijking met 2014. Het 
publiek had er zin in getuige een ruime overtekening van het maximum aantal cursisten. Toch werd het nog 
spannend, in de week van de geplande excursie was het alweer akelig rustig in de beoogde broedgebieden. De tip 
‘omgeving van vliegveld Teuge’ bracht de verlossing. De bekende weidevogels waren hier in ruime mate te 
observeren, al foeragerend, baltsend en parend. Als toetje volgde nog een ritje langs een paar interessante 
gebiedjes bij de IJssel. Al met al beoordeelden de deelnemers de cursus als geslaagd, waarin de theorie ten volle 
werd bevestigd door waarneming in de praktijk. 
 

Cursus winterwatervogels  
Deze in samenwerking met KNNV Apeldoorn georganiseerde korte vogelcursus bestaat uit een theorieavond en een 
aansluitende excursie naar de IJssel. Gedurende de excursie werden er 45 verschillende soorten geturfd.  
Aan deze cursus hebben 17 mensen deelgenomen. Alle deelnemers hebben zich positief uitgelaten over zowel de 
avond als de excursie. Ook de onderlinge tussenwerking tussen IVN en KNNV is prima verlopen. 
 

Natuur in de Zorg 
 Dit jaar hebben we in de Zorgcentra 9 power-point-presentaties gegeven en 1 bij een 
ouderenbond en 1x Natuurkokkerellen in Randerode (zie onder).  
De doelstelling voor 2015 was om 12 presentaties te geven. Groei zit er niet direct in 
vanwege stagnerende uitbreiding van de bemensing. Wel wordt uitbreiding van 
Natuurkokkerellen verwacht. 
Bij de Zorgcentra zijn powerpoint presentaties gegeven over de verschillende seizoenen en 
Berg en Bos. Deze werden verzorgd door Marie-Thérèse Ter Horst, Herma en Jan van der 
Velden.  
Herman de Jongh nam het Natuurkokkerellen voor zijn rekening. Deze activiteit zal volgend 
jaar vaker gedaan worden. 
 
Activiteit Aantal deelnemers Toelichting 

Ouderenbond 30 deelnemers  

4x Casa Bonita 15 deelnemers per keer  

4x De Vier Dorpen 20 deelnemers per keer  
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Randerode Met 25 ouderen en 5 
begeleiders, 10 kinderen 
en 2 volwassenen van 
Ecokids Apeldoorn 

In de tuin van Randerode werd een natuurkookfestijn 
gehouden. ‘Op een buiten uitgestalde vuurbak, een 
houtkachel en wat platte gasstellen, kookten we soep van 
samen klaargemaakte groenten, bakten we pannenkoeken, 
poften we appels in folie en popcorn in zeepkloppers aan 
stokken. Dat alles tussen de buien door. Eten deden we in 
de kas, die warm en droog was en waar muziek het festijn 
opluisterde. Iedereen vond het feest voor herhaling vatbaar’. 

 

Venel (Landschapsonderhoud) 
 De werkgroep Venel bestaat uit twee coördinatoren en 24 mensen die 
regelmatig aanwezig zijn op de werkochtenden. In het najaar was het tijdens 
veel werkochtenden vrij regenachtig, maar geen enkele keer waren de 
weersomstandigheden zo slecht dat we de activiteit moesten annuleren. De 
sfeer is altijd goed, ook als het wat minder mooi weer is. 
De meest opmerkelijke klus was het verplaatsen van gele plomp vanuit het 
Mheenpark naar het Verbindingskanaal bij De Vecht. Qua werkzaamheden 
week dit nogal af van wat we gewoonlijk doen, maar de klus werd door de 
groep positief ontvangen. Hierbij werkten we samen met Waterschap Vallei 
en Veluwe en KNNV Apeldoorn. 
In de winter (januari-februari) en het najaar(september-december) van 2015 
zijn 13 publieksactiviteiten geweest met totaal 214 deelnemers. Het waren 
weer prettig gevarieerde werkzaamheden zoals: wilgen knotten in Vaassen en Beemte Broekland, dennen zagen ‘t 
Leesten, sprengen schonen, den en berk zagen op de Braamberg en op het Milligense zand, klussen in heemtuin 
De Maten, opslag verwijderen in hakhout Hoog Buurlo, natuurwerkdag in Berg en Bos, en natuurlijk ook 
gereedschapsonderhoud bij het Woldhuis. 
Hierbij werd samengewerkt met Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Accres 
Apeldoorn,Waterschap Vallei en Veluwe en KNNV Apeldoorn. 
 

IVNeXtra (Projecten) 
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 
als die zich aandienen. Ook in 2015 waren er weer behoorlijk wat aanvragen, waarvan een deel kon worden 
gerealiseerd. Enkele projecten lopen door in 2016. 
 

Deskundigheidsbevordering / Opstekers 

 3 en 7 maart: Wordingsgeschiedenis Veluwe Massief  
Willem Kuijpers verzorgt een presentatie en een bijbehorende excursie 
naar het Wilhelminadal 

 augustus: Bezoek gemeentelijk zadendepot  
Presentatie en korte excursie ecologisch beheer wilde bloemen in de 
Apeldoornse bermen. Georganiseerd door Yvonne Zwikker 

 25 september: Excursie Waterschap Vallei en Veluwe (speciaal voor 
leden). Georganiseerd via team natuurgidsencursus. Is niet doorgegaan 
wegens te weinig deelnemers 

 

Projecten 
 Natuurdag Apeldoorn (vervolg?). Dit project werd samen met KNNV en St. Veldwerk in 2014 uitgevoerd. In 2015 

is een eerste bijeenkomst geweest om te bespreken of een herhaling mogelijk is. 

 Atlas van Apeldoorn: de wijk Kerschoten centraal (CODA,Gemeente, Erfgoedplatform). IVN verzorgde een aantal 
routes vanaf Casa Bonita. 

  Voor het project Apeldoorn te voet wordt samengewerkt met Wandelnet. IVN heeft in 2015 2 wandelroutes 
gemaakt en voor de andere 7 wandelingen foto's en informatie aangeleverd. De routes worden in 2016 officieel 
geopend. Voor de diverse routecoördinatoren van Wandelnet is een informatiebijeenkomst in het IVN lokaal 
gehouden. 

 Probos project Engelanderholt. Via onze deelname in het Erfgoedplatform is met Probos en andere Apeldoornse 
organisaties een project gestart om de geschiedenis van bossen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld via 
archiefonderzoek, oude foto's, verhalen, veldonderzoek etc. Hieraan deden 8 IVN leden mee. 

 Project bomenwandeling Ugchelen. Samen met een commissie van de dorpsraad Ugchelen is door het team van 
de bomencursus gewerkt aan een bomenwandeling. De wandeling is in het voorjaar 2015 officieel in gebruik 
genomen. 

 Wandelingen/fietstochten vanaf Hotel / Restaurant de Cantharel in Ugchelen. In overleg met De Cantharel zijn 3 
wandelroutes en 3 fietsroutes uitgezet. Deze zijn op de IVN website geplaatst en zijn in 2015 circa 12.000 
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respectievelijk 7500 keer bekeken. Publicatie in een brochure van de Cantharel is 
nog niet gereed. 
IVN ontving €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).  
In 2015 is door de Cantharel ook gevraagd om excursies te begeleiden en er wordt 
bekeken of een speciale groencursus voor medewerk(st)ers van de Cantharel 
mogelijk is (door werkgroep excursies, respectievelijk werkgroep cursussen). 

 Monitoring in Apeldoorn. Op verzoek van de Gemeente Apeldoorn zijn 2 avonden 
gehouden over monitoring in de gemeente. Deze hebben geresulteerd in: 
- Een monitoringsproject vleermuizen. Hieraan deden circa 10 IVN leden mee. Dit 

is mede ontstaan vanuit IVNeXtra naar aanleiding van een bezoekje van Petra 
Bennink (februari 2015) en de vraag om een opsteker over vleermuizen te 
organiseren. De Gemeente heeft dit overgenomen omdat ze bezig waren met 
een onderzoek naar vleermuizen. 

- Naar aanleiding van een brainstorm met diverse organisaties is het initiatief genomen met groepje van 5 (IVN, 
Helicon, KNNV) om te onderzoeken of verdere samenwerking in de vorm van een Natuurplatform mogelijk is.  

 Film: Holland, Natuur in de Delta. Aanvraag via Helicon om een rol te spelen tijdens de filmavond. IVN heeft zich 
beperkt tot de inzet van de IVN promotiekraam (bezetting door Hans Eijgenraam, Yvonne Zwikker, Marieke 
Spreij)  

 Informatieblad voor Wandelsportbond Oost. Op basis van bestaande teksten 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) - in samenwerking met Casa Bonita van de Zorggroep Apeldoorn e.o.- de 
acht beschikbare (rolstoel)wandelingen gecheckt en vernieuwd. Via deze routes verken je de wijk Kerschoten en 
de omliggende buurten. 

 Parken in Apeldoorn (door werkgroep PR / redactie Groenvoer). Wordt aan gewerkt vanuit de redactie 
Groenvoer. Publicatie mogelijk in 2016 in Groenvoer en daarna op de website. 

 Apeldoorn in beweging / Toeristisch platform Apeldoorn. Middels een door de gemeente georganiseerde 
ontbijtsessie is een project gestart om meer toeristische routes in Apeldoorn te ontwikkelen. Nadat het project een 
tijd stil lag is het eind 2015 overgenomen in de projectorganisatie van Apeldoorn promotie in het Toeristisch 
Platform. Hieruit komt mogelijk in 2016 een project voort om een wandel/fietsroute te maken.  

 
Projecten die niet konden worden gerealiseerd 

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

 Bodemboeren. Dit project is doorgegeven aan IVN Arnhem, omdat zij het thema bodem centraal hebben staan. 

 Lekker Veluwe (boek). IVN heeft aangeboden een (bestaande) wandeling aan te zullen leveren voor dit boekje. 
Helaas bleek naderhand dat er onvoldoende ruimte was en is de opname van de wandeling niet doorgegaan. 

 Stadsakkers. Mogelijke excursie en/of andere werkzaamheden. Na een oproep in de nieuwsbrief bleek hiervoor 
geen animo te zijn. De werkgroep schoolgidsen gaat hier mogelijk wel een activiteit doen. 

 Klompenpad Uddel. Deelname hieraan is beperkt door - op aanvraag - informatie aan te leveren. 

 Open Monumentendag: Het thema 'kunst en arbeid' paste niet bij een IVN activiteit. 

 Project Lijn5-IVN. Lijn5-Apeldoorn heeft IVN gevraagd mee te helpen natuur educatieve activiteiten op te zetten 
voor hun pupillen. Het betreft een doelgroep die wij vanuit IVN nog niet echt bereikt hebben. Is opgepakt door 
Ton van Lambalgen / Gerard Koops maar gestopt wegens onvoldoende animo van IVN leden.  

 
Samenwerking met andere organisaties buiten IVN 
Gemeente Apeldoorn, Hotel / Restaurant De Cantharel, Dorpsraad Ugchelen, Wandelnet, Wandelsportbond Oost, 
CODA, Helicon, Erfgoedplatform. 
 

Werkgroep Schoolgidsen 
 De werkgroep Schoolgidsen bestaat uit de coördinatoren Marieke Sprey en 
Riet te Woerd en de schoolgidsen: Carla van Beek, Jerry van Eijck, Corry 
van Eyken, Lilian Hilbrink, Irene Kortenbach Buys, Roely Smit, Herma van 
der Velden en Jan van der Velden 
Om de deskundigheid te handhaven en uit te breiden hebben de 
schoolgidsen, individueel en als groep, in 2015 deelgenomen aan 9 
trainingen, inspiratie bijeenkomsten of cursussen. Carla van Beek behaalde 
in september 2015 haar IVN Natuurgidsendiploma, waarmee het aantal 
gediplomeerde gidsen in de werkgroep naar 6 steeg. 
Tijdens de ledenvergadering van 21 mei 2015 is de werkgroep van 'in 
oprichting' naar de definitieve status werkgroep gepromoveerd. 
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Vanuit de gemeente Apeldoorn werd de werkgroep Schoolgidsen genomineerd voor de Gouden Zwaluw. Een 
landelijke prijs voor een persoon of organisatie die zich bezighoudt met groen in de wijk of met groene initiatieven. 
De Schoolgidsen hebben de prijs niet gewonnen maar zijn wel erg vereerd! 
De IVN beleidsnotitie In veilige handen werd op de ledenvergadering 25 november 2015 vastgesteld. De daaruit 
voortvloeiend aanvraagprocedure VOG (Verklaring omtrent gedrag) is in gang gezet. 
 
Activiteit Aantal deelnemers Toelichting 

Aanvragen/activiteiten open 
deelname: 5 activiteiten 

590 kinderen en 513 
volwassenen 

 

Aanvragen/activiteiten 
basisscholen/kinderopvang: 
30 activiteiten 

843 leerlingen, 46 
leerkrachten en 146 
ouders 

21 basisscholen: Berg en Bosschool, De Bongerd, Het 
Gilde, Het Kompas, Koningin Emmaschool, De Diamant, 
Eben Haezerschool Apeldoorn en Teuge, 
Heuvellaanschool, Ichus, Prinses Margrietschool, De 
Reiziger, De Schakel, Seb@stiaanschool, De Marke, 
Prinses Julianaschool, Sprengenparkschool, De 
Steenbeek, De Vijfster, De Vliegenier, Het WEB. 
Kinderopvang: KOM Epe/Vaassen, Peuterspeelzaal 
Kiekeboe en Stimenz  

Totaal: 35 activiteiten  
 

Totaal: 1433 kinderen 
en 705 volwassenen 

 

 
Samenwerking met andere organisaties 
Binnen IVN: Team Berg en Bos (Speuren naar paddenstoelen), IVN Gelderland (Gezonde schoolpleinen), IVN 
Scharrelkids (Slootjesdagen, Speuren naar Paddenstoelen) 
Buiten IVN: Basisscholen gemeente Apeldoorn, KOM, kinderopvang op maat Epe/Vaassen, Gemeente Apeldoorn 
(KEN Kersschoten Energie neutraal, Heel Apeldoorn Rein, herinrichting Zuiderpark, Boomfeestdag), MBO Helicon, 
groene opleidingen (landschapsonderhoud), Imkervereniging Apeldoorn- Ugchelen, Veldwerk Nederland, IMC 
Weekendschool, Stimenz, CODA 
 

Werkgroep Lezingen 
De werkgroep bestond in 2015 uit 4 leden: Yvonne Zwikker, Jacqueline Quist, UIrik vd Laan en Jan-Wicher Veen. 
Yvonne heeft eind 2015 de werkgroep verlaten en Thea Gottmer heeft haar plaats ingenomen. Frank van Breemen 
heeft aangegeven zich te willen aansluiten. De werkgroep heeft geen specifieke coördinator. Afhankelijk van de 
lezing wordt de functie per toerbeurt uitgevoerd. 
De werkgroepen van het KNNV en IVN in Apeldoorn houden elkaar op de hoogte van de onderwerpen en data voor 
de door hen te organiseren voorjaars- en najaarslezingen. De lezingen van beide organisaties zijn over en weer, vrij 
toegankelijk. Ook zijn er bemande informatietafels van beide organisaties op de lezingen aanwezig. Deze vorm van 
samenwerking verloopt goed en geeft meer diversiteit in het aanbod van lezingen. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat het KNNV meer wetenschappelijk georiënteerde lezingen verzorgt, terwijl bij het IVN ook natuurbeleving 
en laagdrempeligheid een belangrijke rol speelt. 
 
In 2015 is door de werkgroep Lezingen IVN Apeldoorn een IVN 
voorjaarslezing en IVN najaarslezing verzorgd. Beide waren succesvol met 
ieder meer dan 100 bezoekers. Opvallend aan de laatste lezing van Geurt 
Besselink was dat er 35% bezoekers van buiten het IVN waren. Bovendien 
zijn er ook meer jong volwassenen gesignaleerd.  
De werkgroep lezingen heeft in januari 2015 voor het bestuur een 
midwinteravond georganiseerd waar vrienden en leden van IVN Apeldoorn 
naar beelden van activiteiten konden kijken en waar plannen voor 2015 
werden toegelicht. Bauke Terpstra heeft daarna nog een presentatie over de 
ontwikkeling van het natuurgebied Het Vossenbroek gegeven en later voor 
belangstellenden een excursie in dit gebied gegidst. 
 

Activiteit Aantal deelnemers Toelichting 

Voorjaarslezing 19 februari door Atze 
Oskamp 

114 Titel: Communicatie in de Natuur 

Najaarslezing 12 november door Geurt 
Besselink 

104 Titel: De Veluwe door de lens van Geurt 
Besselink 

 

Werkgroep Natuurgidsencursus 
In september 2015 is de Natuurgidsencursus (NGC) 2014-2015 afgesloten met de diploma-uitreiking aan alle zes 
cursisten die de opleiding tot het einde volgden. Eén cursist stopte vlak voor de eindstreep en ontving een certificaat 
voor de gevolgde onderdelen. 
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De werkgroep Natuurgidsencursus bestaande uit Ria Brouwer en Monic Breed heeft in 2015, naast de coördinatie 
van activiteiten en de Module VOS voor de NGC, de cursus Samenhang Natuur en Samenleving opgezet en 
uitgevoerd. De cursus bestond uit zes bijeenkomsten, waarvan één excursie. Bijzonder detail was dat de 
tweekoppige werkgroep daarbij samenwerkte met één van de NGC cursisten, die is afgestudeerd in Milieukunde. Tot 
slot heeft de werkgroep een uitgebreid verslag gemaakt van de natuurgidsencursus, met een evaluatie waarin ook 
aanbevelingen voor de toekomst staan. 
 
Nieuw in de natuurgidsencursus 2014-5 was de opzet in modules, 
aansluitend bij de publiekscursussen van IVN Apeldoorn. Een aantal 
daarvan was voor de NGC-cursisten verplicht, daarnaast kon men een 
selectie maken uit het hele pakket. Over thema’s die een natuurgids moet 
beheersen, maar waar (nog) geen publiekscursus voor was, zijn aparte 
modules gemaakt, evenals voor de training van vaardigheden om te gidsen.  
We kijken terug op een interessant en succesvol experiment. Dankzij de 
modulaire vorm is het gelukt om een Natuurgidsencursus aan te bieden en 
nieuwe gidsen op te leiden. Ook heeft de opzet geïnspireerd tot het 
ontwikkelen van nieuwe cursussen, zoals de cursus Ecologie over samenhang in de natuur, en de cursus 
Samenhang Natuur en Samenleving. Het blok Excursies begeleiden, als onderdeel van de VOS module, biedt goede 
mogelijkheden voor bijscholing. In het IVN Cursushuis is de Apeldoornse aanpak met belangstelling gevolgd, omdat 
ook elders een aparte tweejarige cursus niet meer vanzelfsprekend is en men zoekt naar nieuwe manieren om 
natuurgidsen op te leiden. 
Wel moeten we onder ogen zien dat het modulaire model ook kwetsbaar is. In 2013 gingen we uit van een 
plantencursus en een beken & sprengen cursus in Apeldoorn in 2015. Beide gingen niet door, zodat het aanbod 
waaruit natuurgidsen in opleiding konden kiezen beperkter was dan voorzien. Het model staat of valt met een goed 
pakket aan publiekscursussen. Samenwerking in de regio kan hierbij uitkomst bieden. 
Met de modulaire opzet is IVN-Apeldoorn definitief een nieuwe weg ingeslagen voor het opleiden van natuurgidsen. 
Deze vorm zal worden voortgezet en uitgebouwd, zodat men in Apeldoorn stapsgewijs natuurgids kan worden.  
 
Samenwerking / contacten met organisaties 
De gemeente Apeldoorn, werkgroepen IVN Apeldoorn, Cursushuis IVN landelijk (bijeenkomsten voor docenten / 
organisatoren natuurgidsencursus), IVN Eerbeek, IVN Barneveld, IVN Ede, KEN Kersschoten Energie neutraal. 
 

Werkgroep PR en 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 
Ommetjes. De activiteiten worden door een beperkt aantal mensen uitgevoerd. Iedere keer opnieuw is het zoeken 
naar enthousiaste vrijwilligers.  
Drie werkgroepleden namen deel aan de workshop over Social Media die door GNMF en IVN-Gelderland werd 
georganiseerd. 
 
Interne communicatie 

 In 2015 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 2015 verstuurd / rondgebracht naar circa 350 leden, 
donateurs en – waar mogelijk digitaal – naar zo’n 20 andere groene organisaties. 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 natuuractiviteiten van IVN en vragen die spelen en die niet (meer) in Groenvoer geplaatst 
kunnen worden. De berichten worden kort gehouden met links naar websites. 
Via een korte enquête bleek dat de inzenders (47) tevreden waren over inhoud en vormgeving van de 
nieuwsbrief. 

 De werkgroep kan advies geven aan werkgroepen over het verbeteren van de publiciteit. In de praktijk wordt 
hiervan zeer beperkt gebruik gemaakt. 

 Om continuïteit te bieden in de communicatie via mail zijn een aantal mailadres-groepen beschikbaar. Deze 
worden onderhouden door de secretaris of webmaster. 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. 

 
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 2015 is de folder als 
download op de website geplaatst en in 1000 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.  

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 (Joop Bothe en Monic Breed). Deze folder is ook in 2015 nog actueel en bruikbaar. 

 Posters. Sommige werkgroepen verspreiden posters in scholen, bibliotheken, buurthuizen en wijkcentra. Dit is 
niet altijd bekend of in samenwerking met de werkgroep PR. 

 Lokale, regionale en landelijke media ontvingen voor de publieksactiviteiten circa 35 persberichten. Het is aan 
de redactie om de informatie te publiceren, al of niet met aangeleverde foto. Door overname van de Stentor door 
de Persgroep is publicatie in deze krant wat onzekerder geworden. Er wordt zo goed mogelijk bijgehouden welke 
berichten worden geplaatst. 

 
Redactieadressen 

redactie@apeldoornpromotie.nl Apeldoorn promotie tien dagen voor activiteit 
Buitengewoon@omroepgelderland.nl omroep gelderland  tien dagen voor activiteit 

redactie@stedendriehoek.net stedendriehoek tien dagen voor activiteit 

info@voorsternieuws.nl voorsternieuws tien dagen voor activiteit 

nieuws@rtvoost.nl  rtvoost tien dagen voor activiteit 

redactie@rtv-apeldoorn.nl omroep apeldoorn tien dagen voor activiteit 

groen@trouw.nl  trouw tien dagen voor activiteit 

rtv@omroepgelderland.nl omroep gelderland - rtv tien dagen voor activiteit 

apeldoorn@destentor.nl de stentor regio apeldoorn tien dagen voor activiteit 

StadsredactieDeventer@destentor.nl de stentor regio deventer tien dagen voor activiteit 

epe@destentor.nl de stentor regio Epe tien dagen voor activiteit 

info@ijssellandschap.nl stichting ijssellanschap tien dagen voor activiteit 

info@eigen-media.nl apeldoornextra vastgestelde aanleverdata 

recreatiekrant@bdu.nl recreatiekrant bdu tien dagen voor activiteit 

redactie.as@persgroep.nl apeldoorns stadsblad tien dagen voor activiteit 

redactie@zuidkrant.nl zuidkrant tien dagen voor activiteit 

vaassensweekblad@planet.nl vaassens weekblad tien dagen voor activiteit 

info@apeldoorn.groei.nl Groei en bloei tien dagen voor activiteit 

ugchelendebron@bronkerk.nl Bronkerk tien dagen voor activiteit 
epe-heerde.knnv@live.nl KNNV Epe Heerde tien dagen voor activiteit 

villamedia@online.nl schaapskooi - vaassen/epe tien dagen voor activiteit 
 

 Daarnaast sturen werkgroepen (lezingen, cursussen) soms ook persberichten in een eerdere fase naar IVN-
afdelingen van Regio de Veluwe, soms Deventer en Zutphen en KNNV Apeldoorn en Epe/Heerde. 

 Omroep Apeldoorn en Omroep Gelderland nodigen naar aanleiding van persberichten IVN contactpersonen uit in 
de uitzending iets te vertellen over de activiteit. 

 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 om (eventueel globale) 
informatie zo vroeg mogelijk aan te leveren aan het team publiciteit. Eind 2015 is een account verkregen 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 neemt. 
 
Website bezoek 
De IVN website van IVN Apeldoorn maakt deel uit van de landelijke IVN website.  
Aantal bezoeken: 19.544 (2014:16.381) . Aantal weergegeven pagina's: 54.769. 
Aantal unieke bezoekers: 13.812 (2014:11.606) . Hiervan was 30% herhalingsbezoeker en heeft dus vaker dan 1x 
de site bezocht. Zij bezochten gemiddeld 2,8 (2014:3,05) pagina's per bezoek en bleven - evenals in 2014 - 
gemiddeld ruim 2 minuten op de website. 
 
Top 10 van bezochte pagina's: 
Alle hoofdmenu's staan in de top 10, behalve het menu Nieuws (maar de meest recente nieuwsberichten staan ook 
op de homepage). In 2015 zijn de pagina's over de wandel/fietsroutes vanaf Hotel / Restaurant De Cantharel nieuw 
in de top 10. 
 
Pagina Pagina-

weergave 

/afdeling/apeldoorn 8.751 

/afdeling/apeldoorn/activiteiten 2.966 

/afdeling/apeldoorn/publicaties/ommetjes 2.026 

/afdeling/apeldoorn/wandelroutes/wandelroutes-vanaf-de-cantharel 1.753 

/afdeling/apeldoorn/publicaties/wandelroutes 1.667 

mailto:Buitengewoon@omroepgelderland.nl
mailto:redactie@stedendriehoek.net
mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:nieuws@rtvoost.nl
mailto:redactie@rtv-apeldoorn.nl
mailto:groen@trouw.nl
mailto:rtv@omroepgelderland.nl
mailto:apeldoorn@destentor.nl
mailto:StadsredactieDeventer@destentor.nl
mailto:epe@destentor.nl
mailto:info@ijssellandschap.nl
mailto:info@eigen-media.nl
mailto:redactie.as@persgroep.nl
mailto:info@apeldoorn.groei.nl
mailto:villamedia@online.nl
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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/afdeling/apeldoorn/over-ivn-apeldoorn 1.600 

/afdeling/apeldoorn/ons-aanbod 1.421 

/afdeling/apeldoorn/publicaties 1.338 

/afdeling/apeldoorn/natuur-de-omgeving-van-apeldoorn 1.224 

/afdeling/apeldoorn/werkgroepen 938 

 

Social media. Facebook en Twitter 
Doelstelling is om per week 2 à 3 berichten te plaatsen. IVN Apeldoorn heeft op Twitter 118 (2014: 66) volgers. 
Sinds de start in 2014 zijn 864 (2014: 520) (re)tweets uitgedaan (dus bericht van IVN zelf en berichten van anderen, 
die met de natuur te maken hebben).  
Wat Facebook betreft zijn het zo’n 156 berichten. IVN Apeldoorn heeft 295 (2014: 198) volgers. 
 

Het promotieteam  
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 8x aanwezig 
bij een evenement met een informatietafel en bescheiden verkoop. 

 19 februari IVN Lezing Communicatie in de natuur door Atze Oskamp. 28 
boekjes Natuur ontdekken verkocht tegen speciale prijs.  

 18-19 april: ANWB Lentedagen Bussloo. Mede in het kader van het 
landelijk project Scharrelkids. Loeppotje en 9 wandelingenboekjes verkocht. Wandelen met de boswachter: een 
groot succes! Natuurquiz voor de kinderen! Minstens 84 ingevulde antwoord strookjes! Kortom een groot succes! 

 21 juni Schaapscheerdersfeest. Tijdens het inrichten en afbreken was het droog, tussendoor erg veel regen, de 
belangstelling was minimaal! Marieke wist 4 kinderen te strikken voor de quiz. 

 29 augustus Cursusmarkt Bibliotheek: voornamelijk contact proberen te leggen met gegadigden voor IVN 
cursussen, geen concrete toezeggingen. 

 9 oktober 2015: Dag van de Duurzaamheid: Promotieteam met medewerking van Schoolgidsen / Scharrelkids 
met een Duurzame Quizzz. 

 24 september: Nacht van de Natuur met 3 filmvoorstellingen in Gigant, Voor goodwill aanwezig, geen activiteiten. 

 28 oktober: Lezing KNNV: Koolmezen in de Bronkerk te Ugchelen. Voor goodwill aanwezig , geen directe 
(verkoop)resultaten 

 12 november: IVN Lezing: De Veluwe door de lens van Geurt Besseling. Veel info gevraagd naar cursussen. 
 
Publicaties  

 In 2015 is een nieuw ommetje gemaakt in de buurt Het Loo. .Enkele ommetjes werden ter 
controle nagelopen. De ommetjes zijn ook opgenomen in de recreatiekaart die de Gemeente 
Apeldoorn heeft uitgegeven. 

 Voor Hotel Hoog Soeren is een bestaande wandelroute aangepast en gepubliceerd op onze 
website. 

 Het boekje Natuur ontdekken is - op enkele exemplaren na - uitverkocht. 
 Redactie en vormgeving van opdrachten voor werkgroep Schoolgidsen ten behoeve van de 

opening van Park Zuidbroek.  
 Redactie Wandelroutes en Fietstochten vanaf De Cantharel. 

 In het kader van het project de Atlas van Apeldoorn (CODA) zijn 8 rolstoelroutes van Casa 

Bonita gecheckt en opnieuw uitgegeven. 

 Uitgave van een informatieblad over natuur op de Veluwe voor de Wandelsportbond Oost 

die een wandeling rond het Kootwijkerveen organiseerden. 

 Het boekje Bomen in beeld uit de Bellevue serie (CODA en Gemeente) is door IVN in 

digitale vorm gegoten, gecontroleerd/aangepast en op de IVN website beschikbaar gemaakt. 

 

Ondersteuning werkgroepen / personen binnen IVN 

 Redactie / printklaar maken van materiaal voor de werkgroep schoolgidsen. 

 Redactie t.b.v. informatieborden in Berg en Bos t.b.v. het team Berg en Bos van de werkgroep 

Publieksexcursies. 

 Dag van de Duurzaamheid: vormgeving quiz. 

 
Samenwerking / contacten met organisaties 
Samengewerkt is met CODA voor de Atlas van Apeldoorn en de inrichting van het informatie-eiland van het 
Erfgoedplatform Apeldoorn, KNNV en de gemeente Apeldoorn (ambtenaren van groen en cultuurhistorie), Hotel 
Restaurant De Cantharel, Casa Bonita, IVN Communicatie-afdeling landelijk 
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Fotoboek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursus weindevogels 

 

4 seizoenen wandeling Voorst  

 

Excursie naar HAPS dorp  

 

Hans Eijgenraam ontvangt de IVN speld 

 

Afsluiting natuurgidsencursus 

 
 

Kinderboekenweek in CODA 

 

ANWB lentedagen 

 

paddenstoelen speuren 

 

Opsteker over bermen en bermzaden 

 

Opening ommetje Veldekster 

 

Boomfeestdag 

 

Even overleggen...... 

 

vaarexcursie bij de ANWB lentedagen 

 
Excursie: Op zoek naar water...... 

 
Grasduinen naar grondstoffen 

 

Lezing: Communicatie in de natuur 

 



IVN Apeldoorn – Jaarverslag 2015 blz. 15 van 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlindercursus 

 

Venel: gele plomp verplaatsen 

 

Cursus 'Samenhang in de natuur' 

 

Scholenproject: 'Heel Apeldoorn rein' 

 

Landschapsonderhoud op de hei 

 

Opsteker Landschap - Wilhelminadal 

 

Excursie Wisselse Veen 

 

IVN speld voor Frits Hollander 

 

Venel: Natuurwerkdag in Berg en Bos 

 

Slootjesdagen 

 

Pinksterwandeling 

 

Excursie Renderklippen 

 

Facebook steeds populairder 

 

(Bijna) uitverkocht 

 

 

Onze eigen 'glossy' 

 

Foto uit de oude doos: Natuur in de zorg 

 

Landschappencursus 

 


