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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 2014 actief
geweest met het houden van publieksexcursies, publiekscursussen, activiteiten
voor ouderen in zorginstellingen, lezingen, landschapsonderhoud, themaavonden 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, Twello (gemeentehuis), Voorst, Wilp en WilpAchterhoek.

Activiteiten in één oogopslag













Excursies: 42x met 1348 deelnemers, waaronder 248 kinderen
Cursussen: 5 met 122 deelnemers
Schoolgidsen: 18 activiteiten met 653 deelnemers (551 kinderen,
39 leerkrachten/begeleiders, 63 ouders)
Landschapsonderhoud: 12x met 209 deelnemers
Lezingen: 2x met 160 deelnemers
Natuur in de zorg: 23x met circa 350 deelnemers
Diverse Projecten: Circa 650 deelnemers, waarvan circa 550
deelnemers aan de Natuurdag
Publicaties: Ommetjes: 2000 downloads, Boekje Natuur
ontdekken: 350 exemplaren verkocht.
35 verzonden persberichten t.b.v. de lokale en regionale pers
(inclusief aankondigingen van activiteiten)
2 activiteitenfolders, 4x ledenblad, 12 digitale nieuwsbrieven
Ruim 16000 website bezoekers bekeken bijna 50.000 pagina's
198 Facebook volgers, 66 Twitter volgers
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Leden en donateurs (vrienden van IVN-Apeldoorn)
Per 31 december 2014 telt de afdeling 209 (1-1-2013: 186) leden en 151 (1-1-2013: 156) vrienden
(voorheen donateurs). Dat is een lichte daling van het aantal vrienden en ruim 10% stijging van het aantal
leden. Totaal zijn ruim 350 personen op één of andere wijze bij IVN betrokken.
Helaas moesten we afscheid nemen van Gerrit Jan Visser, die in mei overleed en lid was van de werkgroep
VENEL en Bram de Bruin die in maart overleed en actief was op verschillende plaatsen in onze vereniging.
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Bestuur
Het huidige meerjarenplan dat in 2011 is
aangenomen loopt t/m 2015 en vormt de basis van
het afd elingsbeleid. In 2014 is gestart met het up to
date maken van het huishoudelijk reglement.
Mede vanwege landelijke ontwikkelingen is de start
voor een nieuw meerjarenplan (2016-2021)
doorgeschoven naar 2015.
Het jaarplan 2014 kon voor het grootste deel worden
gerealiseerd. De werkgroepen voor lezingen en
schoolgidsen zijn er. De natuurgidsencursus is
gestart en er komt een nieuwe module Samenhang
Natuur en Samenleving (voorheen MMM). Middels
een lezing en de cursus van Stichting de A is een
eerste stap gezet om extra aandacht voor
duurzaamheid te bewerkstelligen.
Het bestuur kwam 7 maal voor overleg bijeen.
In een speciale themavergadering is aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van IVN gidsen.
Vooral lopende zaken, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen vormen 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 werden belangrijke besluiten genomen over het ledenbeleid en de contributie. Hiermee kan
IVN Apeldoorn weer jaren vooruit.
Samenstelling bestuur
Na ruim 2 jaar werd weer een secretaris gevonden. Hein Hillen is in de ledenvergadering van november
officieel aangesteld. De bestuurssamenstelling per 31-12-2014:
 Hans Hogenbirk (voorzitter, externe contacten, tijdelijk vertegenwoordiger werkgroep IVNeXtra, lezingen,
schoolgidsen en a.i. VENEL)
 Alex Eeninkwinkel (vice voorzitter, coördinator publieksexcursies, vertegenwoordiger a.i. Natuur in de
zorg, Heemtuin)
 Hein Hillen,(secretaris)
 Daan Eerland (penningmeester)
 Ton van Lambalgen (vertegenwoordiger publiekscursussen)
 Ria Brouwers (vertegenwoordiger natuurgidsencursus)
IVN Apeldoorn – Jaarverslag 2014

blz. 3 van 14

Daarnaast nemen Jan van Vulpen (tot half 2014), Monic Breed (PR) incidenteel deel aan het
bestuursoverleg. We zoeken nog een bestuurslid/ contactpersoon voor de werkgroepen VENEL, Heemtuin,
Natuur in de Zorg, lezingen, schoolgidsen i.o., IVNeXtra.
Huisvesting
In 2014 maakten we 68x (2013: 65) gebruik van het IVN lokaal (volgens centrale agenda).
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.
Binnen IVN
Met alle werkgroepen van de afdeling
IVN Eerbeek (afspraken over excursies)
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 2014 vonden 4 bijeenkomsten plaats.
IVN landelijk via diverse aankondigingen en
projecten (scharrelkids, slootjesdagen,
paddenstoelenweekend, Groen Dichterbij, groene
schoolpleinen)
Buiten IVN
 Met gemeente Apeldoorn (o.a. regulier en incidenteel overleg) Gesprek wethouder Olaf Prinsen. Voor de
wijkbeheerders werd een presentatie over IVN verzorgd
 KNNV, twee jaarlijks regulier overleg. ook over meer samenwerking. Deze moet de komende jaren meer
gestalte krijgen. We doen al enkele cursussen samen. In 2014 proberen we ook meer samen te werken
en organiseerden we de 'natuurdag Apeldoorn'.
 IVN is lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn (5 bijeenkomsten) met 19 cultuurhistorisch4e organisaties
waaronder CODA en Gemeente Apeldoorn
 Basisschool de Vijfster (evaluatie huisvesting)
 GNMF. Incidentele contacten
 Verenigingsburo ivm vrijwilligersdag
 Stichting Veldwerk: Natuurdag, Schoolgidsen, Natuur i nde Zorg
 IVN Vertegenwoordiging in klankbordgroep Zuidbroek en Weteringsebroek
 IVN Vertegenwoordiging in gesprek over toekomst buitengebied Beekbergen/Loenen
 IVN Vertegenwoordiging in gesprek bebouwing TNO locatie
 Dorps/wijkraden. Bv 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
Financiën
Ook financieel ging het de afdeling in 2014 voor de wind.
Uitgaven: € 16.570,- Inkomsten: ruim € 20.195,- (exclusief € 15.000,- t.b.v. voorziening schoolgidsenwerk)
De resultaten rekening voor 2014 heeft een overschot van ruim €3.500,- Aan de ledenvergadering wordt
voorgesteld om dit te reserveren voor huisvesting en voor speciale ledenactiviteiten en activiteiten gericht op
deskundigheidsbevordering.
Ondanks dit positieve resultaat werd in de ledenvergadering voorgesteld om de contributie te verhogen.
De belangrijkste argumenten hiervoor waren:
 Er is een advies van IVN Nederland om de contributie op de landelijk standaard van €24,00 te brengen;
 De contributie van IVN Apeldoorn van € 12.00 is al ruim 10 jaar ongewijzigd;
 IVN-Apeldoorn wil geen (financieel) onderscheid maken tussen landelijk betalende leden en lokaal
betalende leden;
 Er is voor IVN-Apeldoorn (nog) geen financiële noodzaak tot contributieverhoging. De vereniging is
echter sterk afhankelijk van de door de werkgroepen gegenereerde positieve resultaat. De contributies
zijn bij lange na niet voldoende om de vereniging draaiend te houden. De kascommissie heeft derhalve
geadviseerd om de basis uitgaven te dekken door de contributies.
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De ledenvergadering ging met ruime meerderheid akkoord om:
 Per 1-1-2015 de contributie voor leden naar het landelijk geadviseerde bedrag van minimaal €24,00 per
jaar te brengen. De contributie voor huisgenootleden wordt €12,-. Voor vrienden (voorheen donateurs)
van IVN Apeldoorn blijft de bijdrage €12,00;
 Het verhogen van de contributie voor leden levert IVN-Apeldoorn jaarlijks extra inkomsten op. Dit
voordeel loopt terug naarmate de afdracht aan IVN Nederland wordt verhoogd;
De extra contributie inkomsten worden gebruikt voor de dekking van de algemene kosten;
Het positief resultaat van de activiteiten kan dan ten goede komen aan de actieve (werkgroep)leden en
projecten rond natuureducatie.
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, fietsen, jeugd en activiteiten op aanvraag
en bestaat uit 16 gidsen/organisatoren. De
werkgroep is in 2014 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.
Aan de 42 georganiseerde publieksexcursies van
diverse aard is deelgenomen door 1.348 personen,
waaronder 248 kinderen. Deze aantallen liggen in
lijn met 2013. In combinatie met de georganiseerde
natuurgidsenavond zijn daarmee de eerder in het jaarplan 2014 geformuleerde doelstellingen gerealiseerd.
Via het verslagformulier ontstaat een gedetailleerd beeld van de publieksexcursies. Dit is in oktober
gepresenteerd op een natuurgidsenavond. De opkomst was goed en er zijn tal van suggesties gedaan die
een speerpunt zullen vormen bij het samenstellen van de excursieprogramma’s voor de komende jaren. Ook
is er in dit verband veel niet gedigitaliseerd excursie materiaal overgedragen. Dit wordt door een IVN lid
machinaal gedigitaliseerd en - zo mogelijk in 2015 - in een digitaal verenigingsarchief opgeslagen.
Jeugd
De doelstelling van het team Jeugd: “Het 4 tot 6
maal per jaar organiseren van activiteiten voor
kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar, met
als doel het beleven en ervaren van natuur om je
heen” is ook dit afgelopen jaar gerealiseerd.
De samenwerking met de werkgroep VENEL was
succesvol en zal in 2015 verder voortgezet worden.
Opvallend is het teruglopend aantal kinderen.
Mogelijk te wijten aan het grotere aanbod van
activiteiten door andere natuur organisaties in de
regio.
Fietsen
Uit het grote aantal deelnemers en de positieve
reacties mag geconcludeerd worden dat de keuze
voor zomeravondtochten een goede is geweest. We werden bijna overvallen bij de tocht naar
Zuidbroek/Weteringsbroek door het grote aantal (61) deelnemers. We ontvingen van hen veel enthousiaste
reacties.
Na zo’n 25 jaar intensief bij de fietswerkgroep en (ook bij andere IVN activiteiten) betrokken te zijn geweest
heeft Marijke Zuijdweg het tijd gevonden hiermee te stoppen. Zij is uiteraard op gepaste wijze bedankt.
Wandelen
begraafplaats Soerenseweg
In 2013 is besloten de frequentie van deze excursie te wijzigen van jaarlijks naar 2 jaarlijks. De excursie is
e
weer opgenomen in het 1 halfjaarprogramma 2015.
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zomeravondwandelingen
In 2014 zijn de zomeravondwandelingen gestart vanuit een Landal Greenpark. Dit wordt in 2015 voortgezet.
zondagswandelingen
De uitkomsten van de natuurgidsenavond (de “vergeten natuurgebiedjes”) worden meegenomen in het
excursieprogramma voor de komende jaren.
Berg & Bos
De IVN Berg & Boswerkgroep bestaat uit 8 leden die
zo’n 5 à 6 keer per jaar bijeen komen. De groep
probeert variatie te brengen in de activiteiten. Naast
de vergaderingen vinden er per jaar ook
verkenningen in het veld plaats om ideeën op te doen
en activiteiten uit te werken.
Activiteiten op aanvraag
Er zijn in 2014 een 7 activiteiten op aanvraag
verzorgd met totaal 139 deelnemers
Eind 2014 heeft de teamleider laten weten deze taak
te beëindigen. In 2015 wordt een opvolger gezocht en
wordt bekeken hoe we de activiteiten op aanvraag
kunnen versterken.

Werkgroep Publiekscursussen
2014 was een uitstekend jaar voor de werkgroep. De
6 uitgebrachte cursussen waren alle 'uitverkocht' en
trokken een recordaantal van 122 deelnemers. Nieuw
in het aanbod waren een tweetal thematische
minicursussen over vogels, in samenwerking met
KNNV Apeldoorn. Helaas moest de weidevogelcursus
in het voorjaar worden afgeblazen omdat de natuur
ver voorliep op onze planning. Het broedseizoen
begon zo vroeg dat de excursie volstrekt 'sfeerloos'
zou zijn. Voor de watervogelcursus in het najaar
daarentegen kon men nauwelijks betere
omstandigheden wensen. Nieuw was ook de cursus
samenhang in de natuur, als ecologiemodule onderdeel van de nieuwe natuurgidsencursus. De ruimte die
overbleef voor deelname werd gevuld met belangstellend publiek. Het bleek een groot succes en besloten
werd om de cursus definitief als een publiekscursus in te plannen. Omgekeerd stonden de overige
publiekscursussen ruim in de belangstelling van de negen a.s. natuurgidsen als onderdeel van hun
opleiding. Een vaste basisvulling van deelnemers die mede aanleiding was tot volgeboekte cursussen.
Concluderend, een uitstekend cursusjaar waarin alle doelstellingen uit jaarplan en begroting gehaald en
overtroffen zijn. Overigens is het aanbod van cursussen zodanig ruim dat de jaarplanning, vooral in het
voorjaar, mede gelet op andere afdelingsactiviteiten in die periode niet eenvoudig is. Ons eigen
(cursus)lokaal ten slotte, voldoet prima en wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd.
Activiteit
Bomencursus
Groencursussen
Libellencursus
Samenhang in de Natuur
Watervogels

Aantal deelnemers
Toelichting
20
3 avonden + 2 excursies
39
10 avonden + 10 excursies
20
2 avonden + 2 excursies
21
6 avonden + 2 excursies
21
1 avond + 1 excursie
TOTAAL 122
De cursus samenhang in de natuur is gehouden onder auspiciën van de natuurgidsencursus;
De libellencursus is gegeven in samenwerking met KNNV Apeldoorn, regie IVN Apeldoorn;
De minicursus watervogels is gegeven in samenwerking met KNNV Apeldoorn, regie KNNV
De werkgroep is samengesteld uit een coördinator en een zestal cursusteams:
 Bomencursus, met 5 organisatoren/docenten;
 Groencursus, met 3 organisatoren/docenten;
 Landschappencursus i.o., vooralsnog 1 ontwikkelaar;
 Cursus Samenhang in de natuur, met 4 organisatoren/docenten;
 Sprengencursus, voorlopig in de wacht gezet;
 Vlindercursus, met 4 organisatoren/docenten.
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De coördinator is voorts contactpersoon naar de cursusteams van Libellencursus, Plantencursus en
Minicursussen Vogels, waarin samengewerkt wordt met leden van KNNV Apeldoorn.
Bomencursus
Halverwege het jaar werd de werkgroep met één
persoon versterkt. Naast veel mailverkeer kwam de
groep drie keer bij elkaar.
De aanmeldingen voor de cursus kwamen laat op
gang, maar uiteindelijk moesten we helaas vier
personen op de wachtlijst plaatsen.
De opzet van de cursus wordt hoog gewaardeerd.
Het cursusteam gaat de opzet van de excursie in
Berg en Bos aanpassen. Leuk was het verhaal over
de cursus van een van de cursisten in Groenvoer.
Zoals gebruikelijk slaan we met de bomencursus
weer een jaar over. In 2015 dus geen cursus, maar
wel een activiteit voor ex-cursisten en leden gaan
organiseren.
In de cursus maken we gebruik van gastdocenten.
Anton Dekker, gemeentelijk bomenspecialist neemt de Parkenexcursie voor zijn rekening.
Dik van Beek, boswachter in Berg en Bos begeleidt een groep bij de excursie in Berg en Bos.
Deze samenwerking gaat geheel naar wens.
Een aantal docenten van het cursusteam traden op als gids bij de publiekswandeling in het Mheenpark ook
om de komende bomencursus te promoten. Daarnaast werken enkele leden van het cursusteam mee aan
de opzet van een natuurwandeling in Ugchelen op verzoek van de Dorpsraad.
Leden en donateurs keken naar bomen en kunst in het sprengenpark. Cathrien Oskamp nam de bomen voor
haar rekening. Carla de Boer – een van de oprichtsters van de Wilhelminaring - lichtte de kunstwerken toe.
Cursus Samenhang in de Natuur
In januari is een nieuwe cursus gestart. In eerste instantie werd de cursus ontwikkeld als module Ecologie
voor de gidsencursus.
Uiteindelijk bestond de groep deelnemers uit 11 aankomende natuurgidsen en 10 recreatieve deelnemers.
Opvallend was dat een groot deel van de deelnemers van de publiekscursus van ver moesten komen
(Putten, Almelo, Zwolle).
De samenstelling van de groep vormde een mooie mix waarbij enkele gidsenonderdelen zoals “ het groene
puntje” geïntegreerd werden in de cursus. Uit de evaluatie bleek dat alle deelnemers positief waren over het
cursusprogramma, de presentaties en de activiteiten. Behalve de hoge scores uiten cursisten hun
waardering ook in woorden, zoals “ik vond het een supermodule”, “niets dan lof”, “zo’n diepgang had ik niet
verwacht, zeer waardevol”, en “ga zo door, goed bezig”. Vooral de deskundigheid en het enthousiasme van
de docenten wordt hoog gewaardeerd, waarbij de humor, de open sfeer, het prikkelen van de
nieuwsgierigheid, het relativeren en de luchtigheid als karakteristieken worden genoemd.
Groencursus
Net als in voorgaande jaren zijn er ook in 2014 2
groencursussen geweest; één in het voorjaar en
één in het najaar. Met als oogmerk om de
deelnemers meer natuurinformatie te geven over
hun eigen omgeving.
De groencursus kende de volgende onderwerpen:
In het voorjaar: vogels, natuur in stad en dorp,
bomen, wilde planten en insecten, inclusief
excursies.
In het najaar: bos, heide en zandverstuiving,
paddenstoelen, ontstaan van de Veluwe,
zoogdieren en beken en sprengen, inclusief
excursies.
Aan beide cursussen hebben 39 belangstellenden
deelgenomen.
De deelnemers hebben een gemeenschappelijk
wens om meer te weten over de leefomgeving. Soms nemen deelnemers tijdens de excursie een bekende
mee. Zo krijgt het IVN meer bekendheid. In voorgaande jaren werd het duidelijk dat sommige cursisten
doorstroomden naar de natuurgidsencursus met de groencursus als kweekvijver. In 2014 was het anders.
De natuurgidsen in opleiding maakten onderdeel uit van de groencursus. Zij waren verplicht beide blokken
van de groencursus bij te wonen als onderdeel van hun opleiding. Dat ging in goede harmonie met de
andere cursisten. Zo kan onderling uit de eerste hand ook ervaring uitgewisseld worden over de
natuurgidsenopleiding.
De respons op de digitale enquête bij de deelnemers viel qua aantal tegen. Toch zitten er wel enige
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suggesties bij waar we wat mee kunnen. De enquête maakt ook duidelijk hoe de deelnemers de cursus
hebben ervaren. Dan blijkt dat deelnemers het een plezierige en ongedwongen cursus vinden en
enthousiast zijn over de locaties van de excursie. Hier zijn we nog nooit geweest valt er dan te beluisteren!
Libellencursus
Met het maximum aantal deelnemers verliep de
libellencursus prima. De deelnemers waren
enthousiast en betrokken. Bij de tweede lesavond
kwamen er dan ook meerdere cursisten met
meldingen van waarnemingen van de libellen die we
op de eerste avond behandeld hadden en tevens
werden er prachtige foto’s rondgestuurd.
Bij de excursie naar het Kievitsveld werden de
deelnemers begeleid door 6 leden van de KNNV
insectenwerkgroep. In dit prachtige natuurgebied
zagen we maar liefst 7 soorten juffers en ook nog 5
soorten echte libellen. Bovendien werden er nog
waarnemingen gedaan van diverse soorten dag- en
nachtvlinders en kevers.
De tweede excursie ging naar het Beekbergerwoud. Ook hier was er weer veel belangstelling van de
cursisten maar de libellenwaarnemingen waren wat minder dan bij het Kievitsveld en ook was de afstand
waarop we de libellen zagen wat groter.
Bij beide excursies zijn er ook weer veel foto’s gemaakt door de cursisten, deze foto’s kregen de deelnemers
later thuisgestuurd.

Natuur in de zorg
Er zijn momenteel 6 leden, maar daar kunnen alle
wensen niet mee worden ingewilligd. Aanvulling is
dus zee r wenselijk, maar het is ook in 2014 niet
gelukt extra leden te werven.
Op de presentatie tijdens de nieuwe cursistenavond
(25 september) ontvingen we positieve reacties op
het bijzondere werk van de werkgroep, maar dit
resulteerde (nog) niet in deelname aan activiteiten
gericht op natuur en ouderen. We zijn er wel van
overtuigd dat degenen die het een keer meemaken er
door geïnspireerd zullen raken.
Activiteiten
In totaal zijn 23 activiteiten uitgevoerd bij 11
zorgorganisaties/ouderengroepen. Het merendeel
vond plaats in de vorm van power point presentaties.
Op de Veenkamp vonden door het jaar heen 6
activiteiten plaats met natuurverhalen (de boswachter
vertelt) en planten in de winter & de moestuin als thema’s. Bij Radio Kootwijk en op Het Woldhuis vonden 3
activiteiten Natuurkokkerellen plaats.
Materialen
De uitbreiding van natuurmaterialen, opgezette dieren, oude voorwerpen, schoolplaten e.d. heeft op een
laag pitje gestaan. Als erfenis is een al wat ouder eekhoorntje, wezeltje, hermelijn en bunzing verkregen. De
audio/video inventaris is nog steeds volledig en wordt optimaal ingezet.
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VENEL (Landschapsonderhoud)
De feitelijke werkgroep Venel bestaat uit twee coördinatoren en
een chauffeur voor het gereedschap. Er is een groep van ruim 24
mensen die regelmatig aanwezig is op de werkochtenden.
De leeftijd van de aanwezigen varieert van 2 tot 70+. Uiteraard
levert de 2-jarige nog geen bijdrage aan de werkzaamheden, maar
haar aanwezigheid werkt wel sfeerverhogend. De werkochtenden
verlopen altijd in een plezierige sfeer.
Door ziekte en andere oorzaken liep het aantal deelnemers per
werkochtend in de loop van het jaar wat terug. Gelukkig konden we
in het najaar wat nieuwe mensen verwelkomen.
Een groot deel van het jaar werkten twee enthousiaste meiden van
het Gymnasium met ons mee in het kader van hun
maatschappelijke stage.
Er zijn in totaal 12 publieksactiviteiten gehouden met 209
deelnemers uit de regio Apeldoorn. Er werd gewerkt op de
Braamberg, de heemtuin in het Matenpark, op het Millingse zand,
Hoog Buurlo, Teuge en Het Leesten. Hierbij is samen gewerkt met
de IVN werkgroep jeugd (1x), NJN (1x), Staatsbosbeheer en
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Uiteraard is deelgenomen
aan de landelijke natuurwerkdag samen met Accres Apeldoorn B.V
in park Berg en Bos.

IVN-eXtra (Projecten)
De werkgroep bestaat uit een coördinator. Per project wordt bekeken wie van de IVN leden meedoen. In het
algemeen is de respons redelijk en veel projecten kunnen dan ook doorgaan. In enkele gevallen leidt een
project (bijvoorbeeld als eindproject van de natuurgidsencursus) tot een nieuw team of werkgroep.
Deskundigheidsbevordering/ Opstekers: Er werden slechts een beperkt aantal bijeenkomsten
georganiseerd gericht op deskundigheidsbevordering van IVN'ers
- Cursus van De A over energiebesparing (12 deelnemers)
- Het ledenuitje ging dit jaar naar de Vlindertuin IVN Rheden Er gingen circa 20 IVN'ers mee.
Lezingen/deskundigheidsbevordering: Het 'project' lezingen kreeg begin 2014 de werkgroep status, en
maakt een eigen jaarverslag.
Natuurdag Apeldoorn
Met het motto: 'Speel met de natuur, Leer van de
natuur, Beleef de natuur.'' organiseerden KNNV
Apeldoorn, IVN Apeldoorn en St. Veldwerk
Nederland de Natuurdag speciaal voor inwoners
van Apeldoorn en omgeving. Er zijn ruim 500
bezoekers geweest, waarvan veel kinderen. Mede
dankzij het mooie weer heeft iedereen zich prima
vermaakt en we hopen dat dit evenement eraan
heeft bijgedragen dat mensen weer wat meer
hebben beleefd en geleerd van de natuur.
Bezoekers konden kennismaken met natuur en
natuurverenigingen in hun eigen woonomgeving via
een informatiemarkt. Kinderen (en hun ouders?)
konden deelnemen aan een natuurcircuit en een
leuke prijs winnen. Daarnaast waren er diverse
(korte) activiteiten, zoals mini-cursussen en workshops, excursies met een gids in het landschap, routes in
de omgeving die de bezoekers op eigen gelegenheid met een beschrijving konden lopen, een speciale
paddenstoelenroute en een natuurtentoonstelling. Uiteraard werd de inwendige mens niet vergeten
Atlas van Apeldoorn (Loenen)
In 2014 werd meegewerkt aan het project 'De atlas van Apeldoorn' (CODA,Gemeente, Erfgoedplatform).
Dit is een jaarlijks terugkerend project van CODA, waarin een wijk van Apeldoorn centraal staat. In 2014 was
dat Loenen en Omgeving. IVN dacht mee in het projectteam en verzorgde tijdens de opening twee excursies
voor de bezoekers.
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Voor het project 'Apeldoorn te voet' wordt samengewerkt met Wandelnet. Er zijn enkele
afstemmingsgesprekken geweest en IVN gaat in 2015 2 wandelroutes maken. Basis hiervoor vormt de
aan/aflooproute t.b.v. de LAW route Maarten van Rossumpad die in 2012 is gemaakt.
Open Monumentendag
IVN werkt hier samen met andere cultuurhistorische organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn. Tijdens
een brainstormsessie werden een aantal attractieve programma's bedacht, zoals een mini excursie op het
stationsplein en een informatie kraam over zwerfstenen.
Helaas konden er onvoldoende IVN'ers worden gevonden om dit uit te voeren.
Het Apeldoorns Gidsencollectief heeft daarom de excursies overgenomen.
Probos project Engelanderholt
Via onze deelname in het Erfgoedplatform werd contact gelegd met Probos voor een project om de
geschiedenis van bossen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld via archiefonderzoek, oude foto's, verhalen,
veldonderzoek etc. Hiervoor wordt eerst een pilot uitgevoerd in een bosgebied in de omgeving van Ugchelen
en Beekbergen. Na een oproep doen 8 IVN leden mee met dit project
Project bomenwandeling Ugchelen
Samen met een commissie van de dorpsraad Ugchelen is gewerkt aan een bomenwandeling. Deze is
gepland gereed te zijn voorjaar 2015.
Wandelingen/fietstochten vanaf de Cantharel
Na overleg met de bedrijfsleider van De Cantharel worden 3 wandelroutes en 3 fietsroutes uitgezet. Deze
worden - samen met (natuur)informatie opgenomen in een brochure van de Cantharel.
Open dag De Vijfster
Samen met een schoolgids werd een beperkte presentatie opgesteld in het IVN lokaal.
Klompenpad in Loenen.
We namen deel in het projectteam voor het klompenpad Loenen, maar hebben sinds januari 2014 niets
meer gehoord. Deelname is derhalve voorlopig gestopt.
Voorleesactie dag van de duurzaamheid
3 gidsen hadden zich aangemeld voor de voorleesactie bij De Vijfster. Na
terugtrekking van IVN Gelderland ontstond enige verwarring waardoor de
actie uiteindelijk niet doorging. Wel werd De Vijfster voorzien van 2
voorleesboekjes.
Workshop Energiebesparing
Vanuit IVNeXtra is samenwerking gezocht met energiecoöperatie De A.
Resultaat was een presentatie tijdens de IVN ledenvergadering en een
workshop energiebesparing voor IVN leden.
In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat is energie?
Wat zijn belangrijke begrippen? Hoe kun je energie meten en monitoren?
Wat zijn effectieve maatregelen voor energiebesparing? De opzet is
interactief, deelnemers kunnen ook van elkaar leren en ervaringen
uitwisselen.
Er deden uiteindelijk 12 leden mee.
Opening Park Zuidbroek: pure natuur krijgt vrij spel
De natuur kreeg zaterdagmiddag 5 juli , op het moment van de opening van
park Zuidbroek, de regen die zo hard nodig was. Wethouder Nathan Stucker
vertelde onder andere in zijn openingstoespraak dat de gemeente het als
zeer waardevol ervaart dat IVN Apeldoorn als natuurorganisatie meedenkt bij de inrichting van dit park.
De IVN kraam die alle zeilen bij moest zetten om te voorkomen dat het materiaal wegwoei kreeg toch goede
aandacht. IVN Schoolgidsen hielpen een aantal kinderen met ouders op weg voor de natuursafari. Onder
andere bij de waterdiertjes post waren het niet alleen kinderen die enthousiast ontdekkingen deden. Vier
natuurgidsen gingen op pad met kleine maar zeer geïnteresseerde groepen. Iedereen is het er over eens dat
in Park Zuidbroek een grote aanwinst is om de pure natuur te beleven. Het is belangrijk en leuk de
ontwikkeling te volgen.
Begeleiding PABO studenten
Op verzoek van 3 PABO studenten die hebben gekozen voor het vak Natuur C waarbij ze een
veldonderzoek moeten uitvoeren ergens in Apeldoorn, heeft IVN deskundigheid ingezet.
Dat hield ongeveer in dat de studenten een stuk grond van 5x5 m onderzoeken en het met een 'deskundige'
bekijken. (een soort studiegebiedje dus)
Gezien het belang wat IVN hecht aan natuureducatie op scholen, vonden we dit een zinvolle klus.
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Schoolgidsen (in oprichting)
Het initiatief, om een werkgroep te starten die zich richt op het basisonderwijs, is in 2014 verder uitgewerkt
en gerealiseerd. De werkgroep Schoolgidsen bestaat nu uit een vaste “kern” van twee IVN’ers die
coördineren: contacten, afspraken, inhoud van de activiteiten etc. In de loop van 2014 is daar omheen een
ring van (aspirant) Schoolgidsen gevormd die zich (tot nu toe) vooral bezighouden met oriëntatie en
uitvoering van activiteiten.
De werkgroep organiseert buitenactiviteiten op maat voor het basisonderwijs/kinderopvang waarbij het
accent ligt op ‘ervaren’ en ‘beleven’.
Van de gemeente Apeldoorn ontving IVN, werkgroep Schoolgidsen, een bedrag van € 15.000, - voor
realisatie van Natuur- en milieueducatie in Apeldoorn door vrijwilligers. Dit bedrag biedt een prachtige basis
voor verdere ontwikkeling van de schoolgidsenactiviteit in de komende jaren.
Centraal in 2014 stonden werving en training van nieuwe schoolgidsen. Na een succesvolle wervingsronde
hadden de aspirant Schoolgidsen de gelegenheid vrijblijvend aan activiteiten van de werkgroep deel te
nemen en zich te oriënteren. Met een eerste trainingsdag werd een scholingstraject in gang gezet waarin
deskundigheidsbevordering en het oefenen met werkvormen/vaardigheden, belangrijke onderdelen zijn.
Het aantal aangevraagde activiteiten steeg ten
opzichte van 2013 en dat betekende veel werk voor
de vaste kern van de werkgroep. De twee
coördinatoren verzorgden contacten, inhoud
activiteiten, uitvoering activiteiten, verslaglegging,
contacten met/ training van nieuwe werkgroepleden
etc.
Voor naschoolse activiteiten was vaak te weinig
animo, een algemene trend in Apeldoorn.
 Er waren 2 algemene publieksactiviteiten: De
opening van Park Zuidbroek (circa 35 kinderen),
en de Natuurdag Apeldoorn (circa 550
deelnemers, waarvan ongeveer 200 kinderen).
 Er werden 16 activiteiten op aanvraag uitgevoerd voor met totaal 516 kinderen, 39
leerkrachten/begeleiders en 53 ouders. (details in het jaarverslag van de werkgroep)
Deze activiteiten werden uitgevoerd voor 12 basisscholen/kinderopvang (De Diamant, De Ontdekking,
Kon. Emmaschool, De Gentiaan, Passe Partout, De Vijfster, De Korenaar, Berg en Bosschool, De
Boemerang, Florenciuscollege uit Amstelveen, Brede School De Maten, KOM: kinderopvang Epe/
Vaassen)
De werkgroep werkt o.a. samen met de Imkervereniging A’doorn - Ugchelen t.b.v. de bijenlessen, Helicon
MBO Apeldoorn, KNNV, Gemeente Apeldoorn, St. Park Zuidbroek Natuurlijk, St. Veldwerk Nederland.
Er werden 2 bijeenkomsten voor de schoolgidsen zelf gehouden: Eén Informatie bijeenkomst voor nieuwe
gidsen en een trainingsdag in het Woldhuis, met begeleiding door St. Veldwerk Nederland

Werkgroep Lezingen
De werkgroep lezingen bestaat uit vier
werkgroepleden. De samenstelling is in 2014 niet
gewijzigd.
Er is behoefte aan uitbreiding van werkgroep om
continuïteit en extra capaciteit te waarborgen.
Het doel van de werkgroep is om jaarlijks circa 2
grote lezingen kostendekkend te organiseren voor
een breed publiek. Deze doelstelling is in 2014
ruimschoots gehaald.
De twee lezingen trokken totaal bijna 160
deelnemers.
Desondanks blijft een goede PR noodzakelijk.
Op de avonden van de lezingen worden diverse extra
vrijwilligers gevraagd om te helpen. Dit geeft een
positieve uitstraling van IVN als
vrijwilligersorganisatie.
Er is geen specifieke samenwerking, maar wel contact met andere organisaties waaronder KNNV en IVN
organisaties in de regio.
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Een wens is dat we graag een lezing organiseren gecombineerd met een publieksexcursie.
Daarnaast staan we open voor samenwerking met andere werkgroepen en organisaties.
Overleg met bestuur gewenst aangaande de budgettering.

Werkgroep Natuurgidsencursus
De Natuurgidsencursus (NGC) 2014-2015 is in januari 2014 van start gegaan volgens de nieuwe modulaire
opzet met 10 cursisten. Als eerste volgden de cursisten de nieuwe module Samenhang in de Natuur.
Daarna deden zij mee aan (verplichte) publiekscursussen van hun keuze: Groencursus voorjaar,
Bomencursus, Vlinder- en Libellencursus, Groencursus najaar.
Verspreid over het jaar waren er bijeenkomsten van de zogenaamde VOS module (Vaardigheden,
Opdrachten, Studiegebied), bedoeld voor het opdoen van vaardigheden voor het gidsen van excursies, waar
cursisten ook oefenen in het doen van waarnemingen in de natuur, in hun zogeheten studiegebied, en waar
zij kennismaken met IVN Apeldoorn en de werkgroepen.
In 2014 is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe module over Mens Milieu en Maatschappij, die
aansluit bij ontwikkelingen om meer aandacht te geven aan duurzaamheidsaspecten, in overeenstemming
met de naamsverandering van IVN. De module wordt in 2015 gegeven onder de naam Samenhang Natuur
en Samenleving.
Het beperkte aantal deelnemers aan de NGC en het
open karakter van de cursus hebben ertoe geleid
dat de onderdelen (modules) die speciaal voor de
NGC zijn ontwikkeld, ook zijn opengesteld voor
andere deelnemers. De module Samenhang in de
Natuur was tevens een publiekscursus, naast de
NGC cursisten waren er nog 10 deelnemers. Het
onderdeel van de VOS module over het leiden van
excursies (VOS5-7-8) stond open voor IVN leden.
Eén lid heeft daarvan gebruik gemaakt. In 2015
wordt de cursus Samenhang in de Natuur als
publiekscursus gegeven. Bij deze cursus zijn ook
leden/natuurgidsen van IVN Apeldoorn welkom.
Naast de voorbereiding en uitvoering van de
cursusbijeenkomsten heeft het cursusteam overleg gevoerd met de mentoren en coördinatoren van de
andere cursusteams. De nodige tijd is besteed aan het doornemen van (vak)literatuur de werkgroep heeft
regelmatig stukjes in Groenvoer gepubliceerd en een presentatie gegeven tijdens de ledenvergadering
Er is overleg en uitwisseling met het Cursushuis en andere partijen van IVN. Andere IVN afdelingen kijken
belangstellend naar de ontwikkelingen in Apeldoorn m.b.t. de modulaire cursusopzet.
Er is deelgenomen aan o.a.:
- IVN weekend Duurzaamheid Oisterwijk
- lezingencyclus klimaatverandering (Utrecht georganiseerd door Groen Links
- bijeenkomst 25 jaar Waterschap in Apeldoorn (ter inspiratie van Module MMM)

Werkgroep PR en Communicatie
De werkgroep telt een aantal vaste leden en verzorgt of faciliteert de interne en de externe communicatie
van de afdeling. Onder de vlag van werkgroep PR werken de redacties van het afdelingsblad, de digitale
nieuwsbrief, de website, publicaties en het promotieteam. Voorts verzorgt de werkgroep de persberichten en
de (digitale) activiteitenfolders.
Vormgeving, het in huisstijl (logo) uitvoeren van onder meer routebeschrijvingen, cursusmateriaal, posters
voor informatiekraam, power point presentaties en publicaties als Ommetjes is in uitvoering gebracht.
Samengewerkt is met CODA de Atlas van Apeldoorn, KNNV, Veldwerk Nederland, en de gemeente
Apeldoorn (ambtenaren van groen en cultuurhistorie).
Samenstelling van de werkgroep ten behoeve van activiteiten:
Redactie Groenvoer
Bezorging Groenvoer
Redactie persberichten
Redactie website, facebook/twitter (vanaf juni 2014)
Redactie folders
Promotieteam
Redactie maandelijkse digitale nieuwsbrief
Projectgroep Ommetjes
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Coördinatie werkgroep en afgevaardigde bestuur
Interne communicatie
In 2014 zijn vier nummers full colour van Groenvoer uitgebracht. De
redactie vraagt leden een inhoudelijke bijdrage te leveren. Via de
bezorgers wordt het blad bij 340-350 leden/vrienden thuis bezorgd en
– waar mogelijk digitaal – naar zo’n 20 andere groene organisaties.
Via 12 digitale nieuwsbrieven worden leden/vrienden op de hoogte
gehouden van allerlei natuur activiteiten.
Externe communicatie
De werkgroep PR verzorgt voor IVN Apeldoorn de publiciteit rondom
de publieksactiviteiten.
- Twee activiteitenfolders met een oplage van 1000 stuks brengen
jaarlijks geïnteresseerd publiek op de hoogte van de activiteiten.
- Een algemene folder is speciaal voor de presentatie van IVN als
natuurorganisatie.
- Posters. Diverse malen heeft de werkgroep geadviseerd bij het
maken van posters voor IVN activiteiten. Zo wordt er consequent
gebruik gemaakt van het juiste logo en de QR-code.
- Lokale, regionale en landelijke media ontvangen voor de
publieksactiviteiten regelmatig persberichten en nemen deze
informatie vaak over, al of niet met aangeleverde foto. In het
detailjaarverslag staan de adressen van de diverse media. In 2014
zijn zo'n 35 persberichten uitgestuurd.
Het promotieteam is regelmatig aanwezig met een informatietafel (en bescheiden verkoop) op
bijeenkomsten die passen bij doelstellingen van IVN Apeldoorn. Jaarlijks komen er verzoeken, waarbij wordt
gekeken of er voldoende mensen zijn die het kunnen voorbereiden en de informatietafel kunnen bemensen.
In 2014 was het team aanwezig bij 2 IVN lezingen, 2 KNNV lezingen, de openingsdag van De atlas van
Apeldoorn, de Kind &Natuur(lijk) ouders beurs bij Christoforus Kinderopvang in de Vijfster, de opening Park
Zuidbroek, Cursusmarkt in CODA en de Natuurdag Apeldoorn
Website bezoek
Op de website www.ivn-apeldoorn.nl, de website
www.ivn.nl, en www.natuurlijkapeldoorn.nl vindt het
publiek meer informatie over de georganiseerde
activiteiten. De IVN website van IVN Apeldoorn maakt
deel uit van de landelijke IVN website.
Aantal bezoeken: 16381. Aantal weergegeven
pagina's: bijna 50.000
Aantal unieke bezoekers: 11606. Hiervan was 30%
herhalingsbezoeker en heeft in 2014 dus vaker dan
1x de site bezocht.

Pagina top 10
/afdeling/apeldoorn
/afdeling/apeldoorn/activiteiten
/afdeling/apeldoorn/publicaties/ommetjes
/afdeling/apeldoorn/organisatie
/afdeling/apeldoorn/ons-aanbod
/afdeling/apeldoorn/natuur-de-omgeving-van-apeldoorn
/afdeling/apeldoorn/publicaties
/afdeling/apeldoorn/publicaties/fietsroutes
/afdeling/apeldoorn/werkgroepen
/afdeling/apeldoorn/publicaties/routes-vanaf-de-cantharel
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Paginaweergaven
Totaal 49.946
9.667(19,35%)
2.952(5,91%)
2.038(4,08%)
1.581(3,17%)
1.134(2,27%)
1.102(2,21%)
1.035(2,07%)
964(1,93%)
868(1,74%)
827(1,66%)

Social media. Facebook en Twitter
Vanaf juni 2014 is IVN Apeldoorn actief op Facebook en Twitter. In een half jaar
zijn 520 (re)tweets uitgedaan (dus bericht van IVN zelf en berichten van anderen,
die met de natuur te maken hebben). IVN Apeldoorn heeft op Twitter 66 volgers.
Wat Facebook betreft zijn het zo’n 110 berichten.. IVN Apeldoorn heeft 198
volgers. Zie voor uitgebreid overzicht het schema in bijlage 2 van het
werkgroepverslag.
Publicaties en ondersteuning werkgroepen
- In 2014 zijn de ommetjes Zuiderpark bijgewerkt omdat het park een flinke snoeiherinrichting had ondergaan. Er is een nieuw ommetje gemaakt door Park
Zuidbroek.
- De bomenroute Mheenpark is aangepast
- Voor de Natuursafari Zuidbroek is redactie en vormgeving uitgevoerd voor de
werkgroep Schoolgidsen ten behoeve van de opening van Park Zuidbroek.
- De Fietstocht Groen van Toen is herzien.
- Diverse documenten van de natuurgidsencursus 2014-5 en de cursussen ECO,
Groencursus Voorjaar en Groencursus Najaar zijn in de IVN huisstijl /
vormgeving gebracht.

Fotoboek
IVN Apeldoorn heeft een fotoboek, waar foto's worden geplaatst van diverse activiteiten.
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