
40 jaar IVN Helmond 

Het begin 
In de jaren ’80 – ’81 organiseerde de gemeente Helmond enkele malen een schoolgidsencursus, om 
te voorzien in de groeiende behoefte van basisscholen aan begeleiding bij natuuractiviteiten. 
Gelijktijdig daarmee ontstond de noodzaak om een organisatie in het leven te roepen waarin de 
schoolgidsen ‘onderdak’ konden krijgen. 
Tijdens de schoolgidsencursus van 1981 werden door betrokkenen bij die cursus besprekingen 
gevoerd over de mogelijke oprichting van een lokale IVN afdeling. Op 7 april is er een eerste 
oriënterende vergadering. Op 21 december werd besloten een bestuur te benoemen en de 
oprichting te regelen. 
Op 1 januari van 1982 leidden de besprekingen tot de oprichting van IVN afdeling Helmond. De jonge 
afdeling kreeg voor dat eerste jaar de status van afdeling in oprichting. Een van de voordelen van die 
status was dat er geen contributie aan het Landelijk Bureau afgedragen hoefde te worden. 
 
Op 6 januari kwam het nieuwe bestuur voor de eerste maal bijeen. In dat oprichtingsjaar was het 
voor het bestuur prioriteit om een deskundig kader, dat de activiteiten van de afdeling moest dragen, 
op te leiden. Daarom werd de organisatie van een natuurgidsencursus, een 1½-jarige opleiding, dé 
kaderopleiding van het IVN, op poten gezet. 
Het bestuur maakte meteen werk voor een goede communicatie met de leden door het uitbrengen 
van een ledenblad. In februari verscheen het eerste nummer. Bij het 5e nummer dat in oktober 
uitkwam kreeg het blad de naam De Kattestaart. 
 
Vliegende start 
Het bestuur liet er geen gras over groeien. Binnen enkele maanden was er een programma van 
lezingen en publiekswandelingen.  
8 maart lezing over vogels in het Speelhuis en aansluitend op de vogellezing een 

vogelexcursie op 4 april in De Berken bij Ommel met 25 belangstellenden 
april deelname aan natuurmarkt in Speelhuis 
6 mei eerste wandelingen met klassen van de Wilhelminaschool gehouden in de Warande 
5 juni met een informatiekraam aanwezig bij een markt 
september start natuurgidsencursus, in samenwerking met de afdelingen Asten-Someren en 

Laarbeek 
november het IVN verzorgde diverse lessen en excursies voor de schoolgidsencursus die de 

gemeente voor de derde maal organiseerde 
Dat eerste jaar werden 7 lezingen en 10 publiekswandelingen gegeven. 
 

Leden, donateurs 
Het ledental van de vereniging groeide gestaag in die 40 jaar. 
In 1984 telde het IVN 40 leden, 3 gezinsleden, 8 donateurs en 2 jeugdleden. 
Dat was eind december 2021 168 leden (incl. 27 gezinsleden en 6 ereleden) 9 donateurs en 20 
jeugdleden 
Tot 2012 werd onder de donateurs ook een wisselend aantal van circa 8 basisscholen gerekend. Het 
betrof basisscholen die tegen een vaste jaarlijkse donatie verzekerd waren van begeleiding door 
schoolgidsen bij natuuractiviteiten. 
 
Door de jaren heen probeerde het bestuur op verschillende manieren om de leden meer bij de 
activiteiten en de vereniging te betrekken. Immers, basis voor een florerende vereniging is 
betrokkenheid van leden bij de vereniging en bij elkaar. 
Zo werd bij de ingebruikname van het nieuwe onderkomen in de Postelstraat de “inloopochtenden” 
gehouden. Eens in de maand op een zaterdagochtend was het gezellige inloop én werd er gepoetst in 



het gebouw. In 2002 werd die inloop verplaatst naar een avond. Het was steevast hetzelfde clubje, 
toch al actieve, leden dat aanwezig was. In 2006 werd gestopt met de inloopavonden. Maar in 2013 
werd het gebruik om elkaar informeel te ontmoeten nieuw leven ingeblazen; eens per maand werd 
weer een inloopavond gehouden, waarbij als extra ‘trekker’ door een spreker, veelal een lid, een 
presentatie van een half uur gegeven werd. De avonden werden goed bezocht. 
 
In 2015, wordt, in een poging de vergrijzing een halt toe te roepen en meer en jongere leden te 
werven, het gebruik ingevoerd dat cursisten bij inschrijving een gratis lidmaatschap voor de rest van 
het betreffende jaar krijgen. Aan het eind van dat jaar worden zij aangeschrevene met de vraag of ze 
het lidmaatschap wensen te continueren. Daarmee worden cursussen een belangrijk middel om 
nieuwe leden aan de afdeling te binden. In het eerste jaar worden 10 proeflidmaatschappen omgezet 
in een regulier lidmaatschap.  
 
De algemene ledenvergadering (ALV) is, zoals bij veel verenigingen, het jaarlijkse moment waarop 
het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de plannen voor het komende jaar 
voorlegt. Zo zijn de inloopavonden de plek voor informele contacten en overleg en de ALV het 
moment voor het formele contact. Het is ook het moment waarop wisselingen in het bestuur 
plaatsvinden en jubilarissen gehuldigd worden. Elk jaar vindt de ALV in februari plaats. 
 
Dreigende crisis 
In het zomernummer van het ledenblad van 2009 doet het bestuur aankondiging van een dreigende 
bestuurscrisis. Het vooruitzicht is dat als zich bij de algemene ledenvergadering in voorjaar 2010 geen 
nieuwe kandidaten hebben gemeld voor het bestuur er slechts 1 bestuurslid overblijft en er statutair 
gezien geen andere mogelijkheid is dan opheffen van de afdeling. De crisis wordt afgewend doordat 
twee leden zich beschikbaar stellen voor het bestuur. 
 

Zure Regen 
Begin jaren 80 werd Zure Regen een acuut milieuprobleem. In 1985 volgden 2 gidsen van de 
natuurgidsenwerkgroep een training om het thema tijdens wandelingen aan de orde te kunnen 
stellen. Het tweetal gaf vervolgens in Helmond een gelijksoortige training die door 35 deelnemers uit 
de regio werd gevolgd. In april en september werden in het kader van de actie ‘Bos Alarm’ Zure 
Regen-excursies gehouden. 
De voorspellingen waren destijds somber. Binnen een decennium zouden veel bossen, vooral de 
bossen op zandgrond, sterven. In heel Europa sprongen de media boven op het relatief jonge 
milieuprobleem. De commotie had resultaat. Er werden succesvolle maatregelen genomen om de 
uitstoot van zwaveldioxide, stilstofoxiden en ammoniak te verminderen. Tien jaar later had niemand 
het er meer over. Bossen waren weerbaarder dan men veronderstelde en door strengere 
milieuwetgeving was de luchtverontreiniging verminderd. 

 

Huisvesting 
Omdat de schoolgidsencursussen die vooraf gingen aan de oprichting gegeven werden in Het 
Speelhuis, werden activiteiten zoals lezingen en vergaderingen het eerste jaar in Het Speelhuis 
gegeven. 
Van 1983 tot 1985 werd gebruik gemaakt van een leegstaand lokaal in de Wilhelmina basisschool. 
Vervolgens werd in 1985 een leegstaande kleedkamer bij een sporthal in de Hobostraat in gebruik 
genomen. Het ‘hok’ werd ‘De Klis’ gedoopt. 
Op 21 augustus 1990 werd in buurthuis ‘De Bakkerij’ een bijzonder algemene ledenvergadering 
gehouden. Het was de 10e ALV sinds de oprichting van de afdeling, maar meer bijzonder was dat de 
agenda maar 1 punt bevatte: huisvesting. Nog langer gebruik maken van het lokaal aan de sporthal 
was geen optie. Een aanstaande huurverhoging, vandalisme, een lekkend dak, slechte verwarming en 



een diefstal hadden het bestuur doen besluiten op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Doel 
van de vergadering was de leden betrekken bij die zoektocht. Die zoektocht duurde enkele jaren. 
In 1994 kwamen enkele lokalen in het voormalige schoolgebouw in de Postelstraat, tegenover het 
Annatheater, beschikbaar. Op 26 november werd het nieuwe clubgebouw officieel geopend en ook 
weer De Klis gedoopt. De opening viel samen met het 12½ jarig jubileum van de afdeling. 
In 2012 zegde de eigenaar van het gebouw, de gemeente, de huur op. De gemeente wilde diverse 
wijkgebouwen af te stoten. 
In 2013 kwam een eind aan een periode van 18 jaar met een eigen clubgebouw; we gingen weer 
“inwonen”. We konden gebruik maken van lokalen en faciliteiten van de Groene Campus, de mbo-
school voor ‘groen’-opleidingen op Suytkade. 
En sinds 2017 heeft de vereniging een onderkomen in het paviljoen van Speeltuin Helmond West. 
 

Voorzitters 
In een vereniging als het IVN is het bestuur niet het belangrijkste orgaan. Dat zijn de werkgroepen. 
In het bestuur is de voorzitter niet de belangrijkste functionaris, maar de voorzitter is wel het 
‘gezicht’ van de afdeling. Er waren 8 voorzitters in 40 jaar. 
1982 - 1982 Theo van Klaveren 
1982 - 1985 Frans van Lieshout 
1985 - 1993 Tannie Ebben 
1993 - 1999 Jos van Rooij 
1999 - 2006 Harrie van Bree 
2006 - 2008 Anne Regts 
2008 - 2010 Jan van Bommel 
2010 - 2012 vacant, secretaris was waarnemend 
2012 - 2022 Ad Adriaans 
 

Werkgroepen 
De activiteiten van het IVN worden uitgevoerd in werkgroepen. Als nieuwe leden actief willen zijn in 
de afdeling dan sluiten ze zich aan bij één van de vele werkgroepen. De eerste werd in 1982 
opgericht, de laatste in 2017. Niet elke werkgroep kent een duurzaam bestaan zoals blijkt uit het 
overzicht..  
1982 schoolgidsenwerkgroep (in 2013 opgeheven) en vogelwerkgroep,  
1984 plantenwerkgroep, natuurgidsenwerkgroep en ledenblad 
1985 tentoonstellingen/winkel (2012 opgeheven) en jeugd-IVN 
1986 diawerkgroep, leidt een kwakkelend bestaan en wordt na enkele jaren opgeheven 
2001 vlinderwerkgroep (opgeheven in 2002) 
2003 PR (verzorgt persberichten, ledenblad en de website) 
2007 werkgroep cursussen en lezingen 
2013 seniorenwandelingen, natuurbeheer en fotowerkgroep 
2017 bomenwerkgroep 
 
Elders in dit boekje worden de werkgroepen gepresenteerd. Enkele worden hieronder ook 
besproken. 
 
Na de schoolgidsencursussen begin jaren 80 beschikte de afdeling over een actieve 
schoolgidsenwerkgroep. De leden kwamen regelmatig bijeen om activiteiten, lesboekjes en 
projecten voor te bereiden. Basisscholen werden aangeschreven om gebruik te maken van het 
aanbod. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Er werd in diverse natuurgebieden gewandeld met 
klassen, er werden natuurprojecten op school begeleid en sommige scholen maakten zonder 
begeleiding gebruik van aangeboden projecten. De werkgroep hielp mee in de organisatie en 



uitvoering van de boomplantdagen. Kortom, de werkgroep voorzag in de vraag naar begeleiding van 
natuureducatie. 
Enkele scoutinggroepen maakten regelmatig gebruik van de begeleiding door de werkgroep. 
In november 1996 hielp de SGWG voor de 10e maal mee met de boomplantdag. In de ochtend 
plantten basisschoolkinderen de boompjes. In de middag was er steevast een spelprogramma dat 
door de schoolgidsen werd georganiseerd.  

Verslag in de Kattestaart van dec. 1991: 
De boswandeling 
We zijn met de hele klas naar het Goor geweest. We hadden 5 gidsen: Elly, Setty, Ria, Antoinet 
en Marij. Het was dinsdag 5 november. 
Het regende de hele dag en toen we in de klas waren was het droog. 
We hebben veel galletjes. Weet je wat galletjes zijn? Dat zijn de eitjes van een galwesp maar 
het blad vond het niet leuk dat de galwesp een eitje op haar legde. Zij doet er steeds laagjes 
blad omheen. 
Het beestje eet van die laagjes er een gangetje doorheen, kruipt eruit en vliegt weg. 
Mijn regenjack was kletsnat en van binnen ook. Ik had het erg koud maar toch vond ik het heel 
leuk. 
Groetjes Marijn v.d. Linden, basisschool de Zeester. 

Ook nam de SWG vanaf 1998 in de herfstvakantie deel aan Rabo-jeugdland; een sport-, spel,- en 
doefestijn voor basisschoolleerlingen. 
In 2006 maakt de werkgroep zich zorgen over het teruglopend aantal actieve vrijwilligers; er zijn er 
nog slechts 4. In 2009 wordt in het ledenblad een noodkreet geplaatst, nog steeds slechts 4 leden. In 
2013 wordt de status van de werkgroep ‘slapend’, in feite wordt ze opgeheven. 
 
De natuurgidsenwerkgroep verzorgt vanaf de oprichting maandelijks publiekswandelingen, de 
laatste jaren steevast op de eerste zondag van de maand. 
Behalve publiekswandelingen verzorgde de werkgroep ook wandelingen op verzoek van bijvoorbeeld 
personeelsverenigingen, e.d.. Sinds 2012 werden o.a. ook wandelingen verzorgd voor bezoekers van 
de Bakkerijdagen van het Jan Vissermuseum. 
In 2003 organiseerde de werkgroep voor het 10e achtereenvolgende jaar de Paaswandeling van de 
personeelsvereniging van Axxicon, een matrijzenbedrijf in Helmond. Traditioneel werd de wandeling 
afgesloten met paaseieren zoeken door de kinderen en een neutje voor de volwassenen.  In 2005 
werd die wandeling voor de laatste maal gehouden. Het bedrijf ging in 2006 failliet. 

 
Het ledenblad van de afdeling, de Kattestaart, verschijnt met een 
gemiddelde frequentie van 5 keer per jaar. In het blad wordt verslag 
gedaan van activiteiten, komende activiteiten worden aangekondigd. 
Begin 2014 neemt het bestuur, in navolging van andere afdelingen, het 
besluit om, met een grotere frequentie dan het ledenblad, ook een 
digitale nieuwsbrief uit te brengen; zodat ook geïnformeerd kan worden 
over actuele zaken. Aan het eind van dat jaar verschijnt de Kattestaart 
als regulier ledenblad met nummer 145 voor de laatste keer. In de jaren 
daarna wordt het blad nog maar eens per jaar uitgebracht, maar dan 
vooral als vergaderstuk voor de Algemene Ledenvergadering. In die 
uitgave worden alle jaarverslagen en plannen van bestuur en 
werkgroepen gepubliceerd. Daarmee wordt de betekenis van de 
Kattestaart als beschrijving van de historie van IVN Helmond 
gecontinueerd.  

 
De vogelwerkgroep ontwikkelde zich tot een club actieve vogelaars die behalve nestkasten 
ophangen en schoonmaken, vogelexcursies ondernemen en inventarisaties uitvoeren zich ook 



maatschappelijk zeer actief en af en toe zelfs activistisch opstelde. Bij inventarisaties werd duidelijk 
dat de huiszwaluwen en gierzwaluwen, vogels die voor nestbouw afhankelijk zijn van geschikte 
bebouwing, vanwege sloop en woningrenovaties nestelplekken verloren gingen. Gemeente en 
woningbouwverenigingen werden actief benaderd als plannen gepresenteerd werden. Een enkele 
maal werd een renovatie stilgelegd nadat de vogelwerkgroep aan de bel had getrokken omdat de 
werkzaamheden in strijd waren met beschermingsrichtlijnen. 
Het leidde ertoe dat de vogelwerkgroep vaak al bij de planontwikkeling van bouw- en sloopprojecten 
betrokken werd en adviezen van de werkgroep daarin meegenomen werden.  
Het leidde er ook toe dat het IVN in 1992 genomineerd werd voor de gemeentelijke milieuprijs 
vanwege de inzet van de volgelwerk voor de bescherming van gierzwaluwen. 
In 2005 ontving Jan van der Rijt, lid van VWG en initiator van het zwaluwproject, de gemeentelijke 
milieuprijs. 
 
Jeugd IVN 
Aangezien educatie de kerntaak van het IVN was, kende de vereniging geen jeugdleden. Immers van 
kinderen kon je niet verwachten dat zij een rol zouden kunnen spelen bij het uitdragen van 
natuurkennis. Toch waren er vanaf het eerste begin jeugdleden. In een overzicht van ledenaantal op 
1 september 1984 wordt melding gemaakt van 2 jeugdleden. Eén van hen was Robbie Huynen. 
Hij vertelde dat hij begin jaren 80 met vriendjes veel in de natuur rondzwierf. Tijdens één van die 
zwerftochten stuitten ze op een excursie van het IVN en zijn ze meegelopen. Vanaf die dag waren ze 
er altijd bij tijdens de publiekswandelingen en al spoedig besloten ze om ook lid te worden. 
Robbie is nog steeds aangesloten bij de afdeling, al jaren een trouw donateur. 
Bij de afsluiting van de groencursus op 19 juni 1985 nam een groep geslaagde cursisten het initiatief 
een jeugdafdeling op te richten. In het ledenblad werd een oproep geplaatst. 
In september werd met ruim 25 jeugdleden gestart. Eén groep kwam bijeen op woensdagmiddag, de 
andere groep op zaterdagochtend. 
 
De werkgroep Natuurbeheer timmert vanaf de aanvang aan de weg door deelname aan de landelijke 
natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november en met enkele wilgenknotdagen aan het eind van 
de winter. Aanzet voor de oprichting van de werkgroep is deelname aan de Landelijke 
Natuurwerkdag op 3 november 2012, waarbij 4000 stuks plantgoed werden geplant in de Bundertjes. 
 

Cursussen 
Stonden de schoolgidsencursussen van de gemeente aan de basis van de oprichting van het IVN in 
Helmond, dat betekende niet dat de gemeente vervolgens die cursussen meteen overdroeg aan de 
jonge afdeling. Terecht zal men gedacht hebben dat de vereniging de tijd moest krijgen voldoende 
kader op te leiden en een gedegen organisatie op poten te zetten. Tot 1984 bleef de gemeente 
jaarlijks een schoolgidsencursus organiseren. Op 8 oktober 1984 ontvingen 14 ouders het 
getuigschrift bij de afsluiting van de vijfde en laatste door de gemeente georganiseerde 
schoolgidsencursus. Voortaan moest het IVN de opleiding geven. 

Op 15 september 1982 was de natuurgidsencursus gestart met 30 cursisten (uit 3 verschillende 
afdelingen) en op 2 mei 1984 ontvingen 29 cursisten het diploma. 
Met de natuurgidsencursus had de afdeling getoond in staat te zijn een gedegen cursus te kunnen 
organiseren. Voortvarend werd een schoolgidsencursus nieuwe stijl georganiseerd. Die opleiding 
startte op 30 januari 1985 met een groencursus van 13 theorielessen en 7 excursies die in juni 
afgesloten werd met een examen. Dat examen was verplicht voor die cursisten die na de vakantie 
wilden deelnemen aan de schoolgidsenopleiding. Dat tweede deel kende een programma van 12 
lessen gericht op activiteiten met kinderen. 12 cursisten ontvingen op 6 november het certificaat 
schoolgids. 

In 1986 werd de gecombineerde groen-, schoolgidsencursus herhaald. En ook in 1987 werd weer een 
schoolgidsencursus gepland. Vanwege gebrek aan belangstelling ging die niet door. 



In 1988 werd een schoolgidsencursus gepland speciaal voor de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Ook 
daarvoor was onvoldoende belangstelling. 
Een tweede natuurgidsencursus werd gegeven van sept. ’87 tot mei ’89; wederom in samenwerking 
met Asten-Someren en Laarbeek. 

Het organiseren van cursussen bleef steevast een belangrijk aspect van het educatieve werk. Vrijwel 
jaarlijks werden cursussen gegeven, in sommige jaren meerdere. De thema’s zullen niet verrassen: 
basiscursus natuur en milieu, natuuroriëntatiecursus, vogelcursus, plantencursus, Natuur landschap 
en cultuurhistorie, vlindercursus, natuurfotografie, insectencursus, bomencursus, tuinreservaten, 4-
seizoenencursus, gebiedsgidsencursus. 
Enkele malen was de belangstelling zo groot een cursus herhaald werd. De cursus Natuur, landschap 
en cultuurhistorie werd in 2 jaar drie maal gegeven. 
In 2010 werd het beleid ‘deskundigheidsbevordering’ ingevoerd. Kern van het beleid was dat leden 
die cursussen volgden die relevant waren voor hun educatieve werk, dat gratis konden doen. 

 

Ledenactiviteiten 
Al vrij snel na de oprichting besluit het bestuur dat het goed is eenmaal per jaar een feest te geven 
voor de actieve vrijwilligers. Steevast werd dat feest kort na de zomervakantie gehouden. 
Aanvankelijk bij een van de bestuursleden thuis, later in het verenigingsgebouw. 
 
In mei 1997 werd voor de eerste keer een weekend voor leden georganiseerd. Het werd een 
weekend op Texel. De jaren daarna, ’98 en ’99 werd dat herhaald met een weekendkamp naar het 
Zwin en naar de Belgische Ardennen. 
Het bleef bij die drie weekendexcursies. In 2000 was een weekend naar Ommen gepland. Wegens 
onvoldoende belangstelling ging dat niet door. Ook de jaren daarna werden er geen 
weekendkampen meer georganiseerd. 
Een vergelijkbare ontwikkeling werd gezien bij de dagtochten. Meestal werd zo’n dagtocht eind mei 
of begin juni georganiseerd. Dan was er de beste kans op mooi weer. Het programma was steevast 
een ochtendexcursie, lunch, middagexcursie en afsluiting met een gezellig diner. 
Vanaf 2001 hadden de dagtochten achtereenvolgens de volgende bestemmingen: 
Hoge Veluwe, Maastricht, Biesbosch, Oosterbeek, Nationaal park De Meinweg, Millingerwaard, 
Stelling van Amsterdam, Tiengemeten, Jochemhof. In 2012 vond de laatste dagtocht plaats, daarna 
werden ze wegens gebrek aan belangstelling niet meer georganiseerd. 
 

 
Excursie nabij Stelling van Amsterdam 

Winkel 



Vanaf het eerste jaar had de afdeling een bescheiden ‘winkel’. Bij diverse publieksactiviteit was de 
beheerder aanwezig met de ‘handel’: posters, kalenders, loupjes, natuurboeken, e.d.. Deels werd de 
winkelinventaris betrokken van het hoofdbureau, deels bij de Slegte. Jaarlijks kon en bescheiden 
opbrengst gestort worden in de kas van de penningmeester. 
Na de eeuwwisseling liepen de opbrengsten gaandeweg terug, de aangeboden artikelen bleken niet 
meer in een behoefte te voorzien. In 2007 werd de winkel opgeheven. 

Advertentie in de Kattestaart oktober 1984 
Voor uitgaven van het IVN. poster, boeken, e.d. wende men zich tot het secretariaat. 
Nu weer verkrijgbaar de nieuwe weidevogelkalender, een schitterende verjaardagskalender à f14,95. 
Tijdens publiekslezingen is een beperkte hoeveelheid van deze uitgaven aanwezig. 

In de Kattestaart van november 1988 was het volgende gedicht geplaatst: 
Waarom naar de stad lopen 
Als U in de IVN-winkel kunt kopen 
Een cadeau voor Kerst of Sint 
geheid dat U het vindt. 
Koop zoveel U kunt 
en steunt het IVN met harde munt. 

 

Deelname maatschappelijke activiteiten 
Collecte Anjerfonds. Jaarlijks neemt de afdeling deel aan de landelijke collecte voor het Anjerfonds. 
Steevast lopen in de collecteweek in juni een handjevol vrijwilligers een avond met de collectebus 
langs de deuren in een ons toegewezen wijk. Van de wisselende opbrengsten ontving de afdeling in 
de beginjaren een derde deel en vanaf 2016 de helft. 
Sinds de jaren 90 organiseerde de gemeente tweejaarlijks een welkomstmarkt voor nieuwe 
inwoners. De afdeling was steeds present met een informatieve kraam. 
 

Markten en braderieën 
Om de ‘boodschap’ van het IVN uit te dragen 
werd door de decennia heen regelmatig 
deelgenomen aan braderieën, markten of 
organiseerden we onze eigen natuurmarkt. 
Zo werd op 7 oktober 1990 groots uitgepakt 
met een natuurmarkt in de gymzaal in de 
Hobostraat (grenzend aan het eigen 
verenigingslokaal). De aanleiding was het 40-
jarig jubileum van het landelijk IVN. Alle 
werkgroepen presenteerden zich met een 
kraam en diverse activiteiten. Bezoekers 
konden kijken, voelen, proeven en spelen. Zo’n 125 belangstellenden bezochten de markt. 
Op 7 juni 1998 werd een Open Dag georganiseerd waarbij de afdeling zich presenteerde aan het 
Helmondse publiek. 
Op 7 september 2008 organiseerde de afdeling een Open Dag in de Klis waarbij tevens de nieuwe 
landschappelijke bijlage bij Rondje Helmond werd gepresenteerd. De dag werd een fiasco. 
Regenachtig herfstweer was er debet aan dat er amper bezoekers kwamen en er zich slechts 1 fietser 
meldde voor het Rondje Helmond. 
In 1983 werd voor de eerste maal de Helmondse Natuurmarkt gehouden op de eerste zondag in juni. 
Die eerste keer was ter gelegenheid van de opening van de Bijenhal in de Warande. In latere jaren 
nam de afdeling steevast deel aan de markt.  
Sinds de jaren 90 organiseerde de gemeente tweejaarlijks een welkomstmarkt voor nieuwe 
inwoners. De afdeling was steeds present met een informatieve kraam. 
 



Betrokken bij gemeentelijk beleid 
In juni ’92 werd een milieuplatform in Helmond opgericht; een denktank waarin deskundigen zich 
met milieuzaken bezighouden en een klankbord zijn voor gemeentelijk milieubeleid. Het IVN was met 
andere groenverenigingen vertegenwoordigd in de platform. Halverwege het eerste decennium van 
de eeuw werd dat platform opgeheven. 
Op 16 oktober 2014 vond op ons initiatief overleg plaats met 5 andere groene verenigingen in 
Helmond. Doel van het overleg was vast te stellen in hoeverre samenwerking mogelijk / wenselijk 
zou zijn. In een vervolgbijeenkomst in december werd een concept samenwerkingsovereenkomst 
vastgesteld met Groei & Bloei, de Imkersvereniging, Natuurtuin de Robbert en KNNV. Het 
samenwerkingsverband kreeg begin 2015 vaste vorm onder de naam Natuurplatform Helmond. De 
gemeente is positief over deze ontwikkeling en al spoedig is er vast overleg tussen platform en 
gemeente over natuur- en milieubeleid. 
 

Milieu-informatiecentrum 
In 1982 werd een natuur- en milieu-informatiecentrum in Helmond opgericht (MEIC) om te voorzien 
in de groeiende behoefte bij vooral basisscholen naar materialen en projecten om natuuronderwijs 
vorm te geven. Ook het IVN heeft veel gebruik gemaakt van de materialen van het MEIC. 
Wim van Loon, al lang vrijwilliger bij het MEIC, oprichter diawerkgroep, begeleider jeugd-IVN werd in 
1991 beroepskracht bij het MEIC. 
Later, in 1997, werd de naam gewijzigd in NMCH. Eind 2011 stootte de gemeente het natuur- en 
milieucentrum af en werd het ondergebracht in de stichting Duurzaam Helmond met de opdracht om 
voortaan de eigen broek op te houden. Enkele leden van het IVN namen zitting in het bestuur. De 
stichting was geen lang leven beschoren en ging na enkele jaren ter ziele. 
 

Naam 
Ergens in de tweede helft van de vorige eeuw ontstond de gewoonte bij organisaties en bedrijven om 
op gezette tijden de naam te veranderen, soms na een fusie, soms na een wijziging in de 
doelstellingen. Die gewoonte ging ook aan het IVN niet voorbij. 
Aanvankelijk stond de afkorting IVN voor Instituut voor natuurbeschermingseducatie. Toen dat, naar 
de mening van de bestuurders te abstract klonk, kreeg de naam een toevoeging: Vereniging ter 
bevordering van het milieubesef. 
In de jaren 90 werd de naam gewijzigd in Vereniging voor natuur- en milieueducatie. Nu is de naam 
alweer jaren Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. 
 

Cadeaus 
Enkele malen heeft de afdeling zich geprofileerd met het 
aanbieden van een cadeau aan de stad. 
De eerste keer was in 2006 bij het 25-jarig jubileum van de 
afdeling. Er werd een boekje uitgebracht over de bomen in 
de kasteeltuin. Bij 25 van de 50 besproken bomen kwam 
een messing informatieplaquette te staan.  
De tweede maal was in 2008. In het kader van het thema 
van de Groene Maand in 2007 “Natuur en Cultuur” werden 
12 Infoborden ontworpen  over geschiedenis en natuur in 
de Warande. 
In 2007 werd een bijlage ontwikkeld bij het Rondje 
Helmond, waarin langs de route werd ‘stilgestaan’ bij het 
fraaie landschappelijk en natuurlijk schoon. 



In 2010 gaf de afdeling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de landelijke vereniging een 
gratis natuurfotografiecursus en een jubileumboekje dat alle leden ontvingen en tijdens cursussen en 
publiekswandelingen werd uitgedeeld. De cursus moest vanwege grote belangstelling 3 maal 
gegeven worden. 
 

Covid19-pandemie 
Het coronavirus had het hele land en ook IVN Helmond in een verlammende greep met veel 
belemmerende gevolgen vanaf half maart: IVN-trefpunt de Koekoek op slot, geen of nauwelijks 
natuuractiviteiten tot aan de zomervakantie en na korte tijd vanaf oktober weer alles afgelast. 
Begin 2021 schrijft de voorzitter: “Maar inmiddels lijkt er licht aan het eind van de tunnel. Op het 
moment dat dit jaarboekje geschreven wordt (begin januari 2021) zijn de eerste mensen gevaccineerd 
en is er enige hoop dat het slot eraf kan in de loop van dit jaar. Voor al onze leden de beste wensen 
voor een gezond en weer actief en genotvol natuurjaar 2021.” 
Het liep anders. Een groot deel van dat jaar kende beperkingen. De publiekswandelingen konden 
bijvoorbeeld pas na de zomervakantie zonder beperkingen georganiseerd worden. En in december 
2021 ging het land weer in lockdown vanwege de verwachtte vierde piek. 


