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NIEUWE NATUUR GIDSEN OPLEIDING 
Er staat een nieuwe Natuur Gidsen Opleiding (hierna: NGO) op stapel. De werkgroep Scholing 
heeft een aparte werkgroep NGO opgericht voor het organiseren van de nieuwe NGO. De leiding 
van deze werkgroep ligt bij Eduard Barreveld. 
 
De werkgroep is begonnen met vijf leden. Doordat er twee leden zijn afgevallen, bestaat de werk-
groep nu nog uit drie leden. Binnen de huidige werkgroep wordt gevreesd dat er te weinig mens-
kracht voorhanden is om de klus die voor ons ligt te klaren.  
 
Vandaar dat we een beroep doen op de leden (en donateurs) van IVN Barneveld om dit nieuwe 
initiatief te ondersteunen. Wanneer u het belangrijk vindt dat het IVN natuurgidsen opleidt en u 
denkt daarbij te kunnen helpen, neemt u dan contact op met Eduard, telefoon 06-49131047 of e-
mail e.barreveld@ziggo.nl. Mocht de NGO werkgroep niet met minimaal twee mensen worden 
uitgebreid, dan bestaat de kans dat er geen nieuwe NGO gestart kan worden. Dat zou erg jammer 
zijn.  
 
Wat is er nieuw aan de nieuwe Natuur Gidsen Opleiding? 
De  afgelopen tientallen jaren heeft IVN afdeling in Barneveld vele natuurgidsencursussen georga-
niseerd. In twee jaar van lessen en excursies worden een aantal mensen opgeleid tot natuurgids: 
mensen die excursies in de natuur organiseren en begeleiden. Tijden veranderen en het wordt 
moeilijker om je voor zo’n cursus voor bijna twee jaar vast te leggen. Je weet niet wat er de ko-
mende tijd gebeurt. Daarom heeft IVN Barneveld ervoor gekozen om de nieuwe NGO niet als één 
cursus aan te bieden, maar de deelnemers de gelegenheid te geven om de opleiding in delen te 
volgen (door middel van het behalen van certificaten). 
 
Hoe werkt dat? 
De totale NGO bestaat uit een zeven modules, waarvan de 
cursist er zes in eigen tempo en volgorde kan volgen. Na de-
ze zes modules volgt de laatste module waarin de aanko-
mend natuurgids de zgn. ‘gidsvaardigheden’ leert. 
 
De eerste zes modules houden zich voornamelijk bezig met 
het aanleren van de benodigde natuurkennis. Onder deze 
cursussen zijn er vier die verplicht zijn: 

1. een groencursus (in het voorjaar); 
2. een groencursus (in het najaar);  
3. een cursus samenhang in de natuur (voornamelijk gericht op de ecologie) én 
4. een cursus natuur en samenleving (een cursus duurzaamheid).  

 
Naast deze vier verplichte cursussen mag de cursist twee (of meer) cursussen kiezen uit een aan-
tal gerichte natuurcursussen, zoals een vogelcursus, een bomencursus, een plantencursus, een 
cursus over vlinders, een cursus libellen, een cursus landschap lezen of een andere cursus.  
 
Al deze cursussen eindigen met een certificaat, waaruit blijkt dat de cursist de aangeboden kennis 
heeft opgedaan en aan de excursies heeft deel genomen. 
 
Vogelcursus, eerste module 
De eerste cursus in dit kader opzet is een vogelcursus, die binnen kort van start gaat. Hiervoor 
ontvangt de deelnemer na het succesvol doorlopen van deze cursus een certificaat. Bij aanmel-
ding voor deze cursus hoeft er (nog) niet aangegeven te worden of dit de eerste stap op het pad 
naar natuurgids is.  
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Mocht de aanpak waarvoor IVN Barneveld voor de nieuwe NGO heeft gekozen u aanspreken 
en/of u wilt meer weten, dan kunt u contact opnemen met Eduard Barreveld, tel. 06-49131047 of 
per e-mail e.barreveld@ziggo.nl. Meer informatie over de vogelcursus kunt u krijgen bij Aart Mul-
der, tel nr. 06-28261883 of via e-mail jamulder@solcon.nl. Voor het aanmelden van de vogelcur-
sus: mail of bel naar Hans van de Bovenkamp (hvdbovenkamp@gmail.com / 0342-416450). Ook 
op https://www.ivn.nl/afdeling/barneveld treft u meer informatie aan.   
 

MAAK JE EIGEN TINY FOREST   
IVN (Nederland/landelijk) gaat de komende jaren 100 Tiny 
Forests aanleggen in samenwerking met gemeenten, IVN 
afdelingen, buurtbewoners en basisschoolleerlingen, dankzij 
een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Er is 
inmiddels gestart met de aanleg van de eerste Tiny Forests.  
Vanaf 18 maart 2019 zoekt IVN (landelijk) nog eens 12 ge-
meenten die als Tiny Forest partners aan de slag willen. 
Ook bestaat er de mogelijkheid om als afdeling of als vrijwil-
liger aan de slag te gaan met Tiny Forest. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden.  
 
Wat is een Tiny Forest? 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, dat jezelf of 
met de buurt kunt planten. Er is een vernieuwd handboek door IVN (landelijk) opgesteld, waarin je 
alle stappen van begin tot einde doorloopt (onderzoek, bodembewerking, ontwerp, het planten en 

het beheer). Download het handboek. Zo’n bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vo-
gels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over 
de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De 
bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.  
 
Zo kan je meedoen aan het programma Tiny Forest:  
1. jouw gemeente in 2019 enthousiast maken om zich op te geven als partnergemeente; 
2. de expertise van de IVN afdeling inzetten bij aanplant, beheer, onderzoek en educatieve activi-
teiten in de Tiny Forests; 
3. als particulier (eventueel in samenwerking met de IVN afdeling) zelf een Tiny Forest aanleggen; 
4. als onderzoeksvrijwilligers aan de slag met het monitoren van biodiversiteit in Tiny Forests. 
 
Toelichtend:  
Maak jouw gemeente enthousiast om partnergemeente te worden 
IVN (Nederland/landelijk) zoekt in 2019 twaalf partnergemeenten die de komende twee jaar drie 
Tiny Forests per gemeente gaan aanplanten. Wil je dat in jouw gemeente een Tiny Forest komt? 
Attendeer dan contactpersonen in de gemeente hierop. Ze kunnen bij opgave vermelden dat ze bij 
planning, aanleg of/en beheer samen willen werken met de lokale IVN-afdeling.  
Expertise, netwerk en ervaring IVN afdeling gevraagd 
Medio mei 2019 maakt IVN (Nederland/landelijk) de twaalf partnergemeenten 2019 bekend. Zit 
jouw gemeente erbij? Dan is het IVN (Nederland/landelijk) benieuwd naar ideeën om wijkbewo-
ners, IVN leden en/of scholieren te betrekken. Scholen, BSO’s en/of buurtcentra in de buurt zullen 
ook een actieve rol spelen bij de aanleg, gebruik en onderhoud van de minibossen.  
Plant zelf een Tiny Forest 
Je wilt zelf aan de slag, alleen of samen met andere IVN’ers uit je afdeling? In Nederland zijn al 
een aantal Tiny Forests door particulieren gerealiseerd. Onder andere IVN’er Karin van Toor (IVN 
Rijk van Nijmegen) heeft inmiddels een dichtbegroeid Tiny Forest in haar achtertuin in Groesbeek. 
IVN (Nederland/landelijk) kan in 2019 twintig particulieren een financiële bijdrage en een cursus 
geven om een eigen Tiny Forest te realiseren. Je kan vanaf 15 april tot en met 16 juni 2019 aan-
melden om hiervoor in aanmerking te komen. Dit is het landelijke e-mailadres: tinyforest@ivn.nl.  
 
Mocht je geïnteresseerd zijn en/of meer informatie willen hierover en/of voor je zelf hierin een rol 
zien weggelegd, laat het weten. Zie https://www.ivn.nl/tinyforest/tiny-forest-in-je-achtertuin. Voor 
specifieke vragen hierover voor IVN Barneveld, mail dan bij voorkeur vóór 5 maart: pr@ivn-
barneveld.nl.  
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