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1 Voorwoord van het bestuur 
 

1.1 Algemeen 
2021 was wederom een bijzonder jaar. Dan weer wel, dan weer minder corona gerelateerde 
maatregelen. De veerkracht van onze afdeling heeft gemaakt dat we daar waar het kon zoveel 
mogelijk doorgang aan onze activiteiten hebben kunnen geven. 
Wij willen ons ook komend jaar inzetten voor onze vereniging. Een IVN Delft die plek geeft aan onze 
gezamenlijke passie. Een vereniging die ons verenigt en waar de leden betrokken zijn en 
eigenaarschap tonen. Een vereniging die impact maakt, door het belang van een groene omgeving 
te omarmen en middels een sterk instrument nl. educatie dit over te brengen. 

1.2 Bestuursaanvullingen in 2021 
2021 was ook  het jaar dat het 3 koppig bestuur besloot dat het slim was om te verbreden 
Bestuursleden vinden en houden is tegenwoordig voor vele verenigingen een hele uitdaging. Met 
een nieuw bestuur bestaande uit 5 bestuursleden kwam een wens in vervulling. Dit gaf ruimte om 
het eens over een ander boeg te gooien. Inmiddels voor het sluiten van 2021 gaf onze secretaris 
aan zijn droom te verwezenlijken. Inmiddels weten we dat onze Kees heerlijk woont samen met zijn 
vrouw in het mooie Sellingen. De huidige samenstelling van het bestuur geeft wel weer wat nieuwe 
uitdagingen. 

1.3 Contact met werkgroepen 
Met de komst van twee nieuwe bestuursleden - die zich nu op meer algemene zaken konden richten 
- kon het  bestuur van IVN Delft in het najaar investeren in het contact met de verschillende 
werkgroepen. Zij zijn immers het hart van onze vereniging. Doel was om te achterhalen wat er leeft 
in de werkgroepen en hoe het bestuur hen het beste kan ondersteunen, zodat zij zich kunnen richten 
op wat zij of hij het leukste vindt: mensen verbinden met de natuur middels activiteiten. Het 
wensenlijstje vulde zich geleidelijk met wensen rondom aanschaf van gereedschap tot regelen van 
vervanging of extra handjes ter ondersteuning. Deze hebben we in het kopje ‘wensenlijst van de 
werkgroepen’ ook speciaal opgenomen in dit jaarverslag. Als je interesse hebt hier iets uit op te 
pakken, laat het ons vooral weten, want vele handen, maken licht werk. 
 
Wat we merkten tijdens de gesprekken met de werkgroep coördinatoren, maar ook met de leden die 
we afgelopen jaar tijdens verschillende activiteiten spraken, is dat iedereen hart voor IVN heeft, maar 
ook wel zoekende is soms. Bij ons rijst de vraag: “Hoe houden we onze prachtige missie en 
vereniging nu volop levendig, terwijl we al bijna 2 jaar van beperking naar beperking bewegen?”  . 

Wij hopen op de feestelijke ledendag op 3 juli de werkgroepen en de leden weer eens echt 

samen te mogen zien en met elkaar uit te wissen. Kom jij ook? 
 
 

Met groene groet, 
 
Namens het bestuur van IVN Delft e.o 
 
Arnaud van den Berg, Johan Torn, Tineke Hummelen en Daphne Teeling  
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2 Verslagen van de werkgroepen 

2.1 Algemeen 
 

IVN Delft kent een aantal actieven werkgroepen. Deze geven zelfstandig vorm aan de missie van 

IVN Delft en vormen het hart van onze afdeling. De werkgroepcoördinatoren zorgen, samen met de 

leden van de werkgroep, dat er leuke, zinvolle en typische IVN activiteiten uitgevoerd worden, die 

het verschil maken. Ondanks corona hebben de volgende werkgroepen toch mooie activiteiten 

kunnen vormgeven. In dit hoofdstuk zijn de activiteiten van de verschillende werkgroepen in 2021 

terug te vinden. 
 

2.2 Lezingen  
Tekst - Aleida van den Akker 

 

Zoals waarschijnlijk wel bekend, worden door de werkgroep lezingen in de wintermaanden 6 

lezingen verzorgd. Het seizoen loopt van oktober t/m april, december uitgezonderd. Elke tweede 

donderdagavond van de maand. Evenals vorig jaar zorgde corona ervoor dat de lezingen niet in De 

Papaver gehouden konden worden. Gelukkig hebben we inmiddels ervaring met Zoom en konden 

de lezingen wél digitaal gehouden worden.  

 

2.2.1 Samenstelling werkgroep lezingen 
Van oudsher werken de drie natuurverenigingen in Delft, De Vogelwacht Delft, IVN-Delft en 

Natuurlijk Delfland-KNNV, samen om de lezingen te verzorgen. Vorig jaar meldden we dat Natuurlijk 

Delfland-KNNV niemand meer kon vinden om de werkgroep te bemensen. Gelukkig is dat inmiddels 

opgelost. Voor het seizoen 2021-2022 berust de organisatie nog vrijwel op Vogelwacht en IVN, 

vanaf volgend seizoen draait Natuurlijk Delfland-KNNV weer volledig mee.  

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

 Voor inhoud, zoeken sprekers, flyer, pers, verslagen etc.: Marian Koning (IVN), Aleida van 

den Akker (VWD) en Jos van Koppen (ND-KNNV) 

 Voor technische support (voor online): Alfred Pellemans (VWD) en Ysbrand Swart (IVN) 

 

2.2.2 Online of fysiek? 
De online-lezingen worden gehouden met behulp van het Zoom-account van de IVN. Via de IVN 

heeft de werkgroep, die uitgebreid is met Alfred en Ysbrand, ook een cursus Zoom gevolgd. Met als 

gevolg dat het nu allemaal redelijk soepel gaat. Maar niet iedere spreker wil zijn verhaal online 

houden. Het is natuurlijk ook heel anders om je verhaal voor de computer te houden in plaats van 

voor een zaaltje vol geïnteresseerde mensen. Met het zoeken naar sprekers moet daar rekening 

mee gehouden worden.  

De online-lezingen bereiken wel een breder publiek, bijvoorbeeld mensen die s ‘avonds de deur niet 

meer uit willen of die wat verder weg wonen. Bovendien kent de Papaver een maximum van 60 

mensen. Het mooiste zou zijn als de lezingen fysiek gehouden kunnen worden en tegelijkertijd via 

Zoom online kunnen worden gevolgd. Daarvoor heeft IVN, op verzoek van de werkgroep een 

webcam aangeschaft, en is er een aantal keren geoefend in de Papaver. Helaas lukte het nog niet 

om het goed te laten werken.  

 

2.2.3 PR 
Voor elk seizoen wordt een programma gemaakt en in een flyer verwoord. Deze flyer wordt op een 

aantal punten in Delft neergelegd, onder andere in de bibliotheken en in De Papaver. Ze zijn altijd 

weg na een tijdje, dus het voorziet in een behoefte. Op de drie websites worden de lezingen 

uiteraard aangekondigd en enkele weken voor de lezing worden persberichten uitgestuurd naar de 

plaatselijke media. Ieke de Leeuw verzorgt de twitterberichten. En verder wordt individueel (soms 

door de spreker zelf) gebruik gemaakt van de andere sociale kanalen. 
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2.2.4 De Lezingen in 2021 
In de tabel staan de lezingen in 2021 genoemd. Ze zijn allemaal volledig online uitgevoerd. De 

werkgroep streeft naar een gevarieerd programma en dat is nu ook weer gelukt. Het gemiddeld 

aantal mensen dat ingelogd was bedraagt 75 (daarbij laten we de 268 mensen bij de lezing over de 

Vogelnamen even buiten beschouwing. Dat was wel heel uitzonderlijk, en zal te maken hebben met 

het feit dat de spreker kort tevoren te horen was bij het radioprogramma Vroege Vogels).  

 

2.2.5 Financiën 
De kosten die de werkgroep maakt bestaan doorgaans uit de huur van de Papaver en de vergoeding 

voor de sprekers. Sommige sprekers zijn commercieel en vragen een wat groter bedrag. Als dat 

boven de 150 euro uitkomt huren we zo’n spreker niet in. Andere sprekers vragen niets of alleen 

reiskosten. In dat geval geven we 30 euro voor de moeite, in de vorm van cadeaubonnen of iets 

dergelijks. Dit jaar hebben we voor de sprekers € 200,10 euro uitgegeven. Voor het 3 maal oefenen 

in De Papaver waren we € 75 kwijt (vrijwillig). De totale kosten worden over de drie verenigingen 

verdeeld. 

 

2.2.6 Verslagen 
Soms, als we tijd hebben, maken we verslagen/impressies van de lezingen. Die worden op de site 

van De Vogelwacht geplaatst, en vaak ook in Vogelstreken. 

 

Coördinator namens IVN: Marian Koning 

2.3 Excursies 
Tekst – Gerda Hoogendam 

 

Het jaar 2021 was een jaar geteisterd door Corona met een lockdown en extra 

veiligheidsmaatregelen van januari tot en met juli en opnieuw in december. Vanaf augustus ging 

alles langzaam weer open met grote besmettings- golven tot gevolg. Voor IVN Delft betekende dit: 

alternatieve activiteiten voor de jeugd met filmpjes en opdrachten via de telefoon. De excursies voor 

volwassenen werden gegeven zodra de overheid dit toestond. IVN Delft heeft hiervoor de landelijke 

Datum Onderwerp Spreker  Aantal aanmeldingen  

/ deelnemers 

14/01/2021 Kijk waar je loopt in 

Delftse binnenstad. Je 

kijkt je ogen uit! 

Fossielen en muur- en 

straatplantjes in Delft 

100 aangemeld /79  

ingelogd 

100 aangemeld /79  

ingelogd 

11/02/2021 Wormen, wat doen ze 

in de bodem en 

waarom zijn ze 

belangrijk? 

Jeroen Onrust 218 aangemeld/120 

ingelogd 

11/03/2021 Vogels en hun namen. 

Baardman en 

Boterkontjes, waar 

komt die vogelnaam 

vandaan 

Toine Andernach 442 aangemeld /268 

ingelogd 

08/04/2021 Natuurbeleving in 

Coronatijd: zonder te 

reizen valt er ook heel 

wat te zien. 

Kees Mostert  97 aangemeld /75 

ingelogd 

14-10-2021 Spinnen Caroline Elfferich 50 mensen ingelogd 

11-11-2021 Markerwadden Ralph Temmink 80 aangemeld/ 51 

ingelogd 

   Tabeltotalen 

6 lezingen  6 sprekers 987 aangemeld / 643 

ingelogd 
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richtlijnen gevolgd en in goed overleg met de betrokken gidsen zo goed als het kon een bijdrage te 

leveren aan onze missie.  

 

De deelnemers moesten zich opgeven en er was een maximum van 6-10 deelnemers per gids zodat 

er afstand kon worden gehouden. De webmaster van IVN Delft heeft hiervoor flink wat 

aanmeldfomulieren aangemaakt en deelnemerslijsten bijgehouden. Het was af en toe flink puzzelen, 

maar we hebben toch een aardige lijst voor 2021, waarbij de jeugdactiviteiten in volgende paragraaf 

vermeld staan. 

 

2.3.1 Excursie overzicht 
 

 

2.3.2 Gidsenvergadering, gidsenteam & excursiekalender 
Er zijn op dit moment 35 actieve gidsen, waarvan uit de laatste NGO 18 nieuwe gidsen. Bijna alles 

loopt goed. Het tijdstip van de persberichten is sinds kort aangepast omdat Delftse Post niet meer 

wordt bezorgd. Er is dus een krant minder en het persbericht moet eerder bij Delft op Zondag zijn. 

Het vaste agendapunt ' mededelingen uit het bestuur' op de gidsen vergadering wordt gewaardeerd 

en blijft op de agenda staan.  

 

Er wordt nu een excursiekalander voor 6 maanden ingevuld. Het zou mooi zijn als de 

gidsenbijeenkomst vanaf 2022 niet bestaat uit de kalander invullen en dit vooral juist vooraf gedaan 

wordt. Zo wordt de gidsenvergadering en bijeenkomst om elkaar te inspireren voor excursies en 

vooral ook om ideeën op te doen. Op dit moment wordt er gekeken hoe meer het enthousiasme van 

de huidige gidsen gevolg kan krijgen ipv het vasthouden aan het format van ‘altijd 2e zondag van de 

maand’ een IVN-excursie. Deze insteek is bij laatste bijeenkomst in 2021 gekozen, maar heeft (nog) 

niet direct geleid tot extra veel excursies met nieuwe energie.  

 

Tot slot heeft de coördinator in 2021 aangegeven eind dat jaar haar taken over te willen dragen aan 

– bij voorkeur – 2 coördinatoren die elkaar kunnen afwisselen. Het is licht werk, echter is opvolging 

nog niet gerealiseerd. Derhalve is ook nog geen nieuwe gidsenvergadering gepland voor 2022. Bij 

interesse, meldt je bij Gerda of bij het bestuur.  

 

Coördinator 2021: Gerda Hogendam,  

Coördinator(en) 2022: vacant 

Datum Onderwerp Doelgroep Aantal 

aanmeldingen  

/ deelnemers 

 

Voorjaar & zomer – GEEN EXCURSIES ivm CORONA MAATREGELEN 

12 september Natuurexcursie Algemeen 3 

10 oktober Paddenstoelen op de 

voormalige Vuilstort 

Algemeen 16 

17 oktober Paddenstoelen op de 

Tanthof  

Algemeen 12 

24 oktober Excursie 

Paddenstoelen in de 

Hertenkamp 

Algemeen 21 

7 november Herfst in het 

Wilhelminapark in Delft 

Algemeen 9 

9 december; 

geannuleerd 

Op pad met de IVN 

natuurgids 

Algemeen 11 

Tabeltotalen 

6 fysieke excursies 72 deelnemers 
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2.4 Jeugdontdektochten 
Tekst – Daphne Teeling 

 

2.4.1 Algemeen 
Normaliter organiseert de jeugdwerkgroep jaarlijks 4 ‘rijk aangeklede’ jeugdontdektochten; 1 per 

seizoen. Daarnaast zet de jeugdgroep zich jaarlijks in met gidsen tijdens de nacht van de vleermuis, 

de nachtvlinder en excursies op aanvraag. Hierbij bereidt het gehele team van jeugdgidsen de 

ontdektochten voor, worden aanvullende materialen en opstellingen geregeld en creëert de groep 

een echte natuurbelevenis voor haar bezoekers. Het doel is tevens inspiratie te bieden aan de 

bezoekers om een volgende keer ook zelfstandig op pad te blijven gaan.  

 

In het 2e coronajaar, bleek dat deze gebruikelijke planning geen doorgang kon vinden. Wederom - 

met kunst- en vliegwerk heeft de jeugdwerkgroep zowel on- als offlineactiviteiten georganiseerd voor 

de jeugd van Delft eo. De jeugdgroep is trots dat IVN Delft eo daarmee in 2021 constant aanbod 

voor geïnteresseerden. 

 

2.4.2 Online alternatieven  
Na onze primeur in 2020, hebben we in 2021 3 online ontdektochten op ons ‘IVN Delft YouTube 

Kanaal’. Daar staat steeds een reeks filmpjes, gekoppeld aan een routekaart (via Googlemaps) en 

bijbehorende opdrachten als onderdeel van onze ‘do-it-yourself’ ontdektocht. De tochten werden via 

onze website ontsloten (met dank aan onze webmaster). Alle jeugdgidsen figureren in één of 

meerdere filmpjes. Benieuwd? Zoek dan op Youtube naar ‘IVN Delft’ en bekijk onze playlists.  

 

Door deze manier van werken, leert de jeugdgroep ook veel over digitaal aanbod en wat werkt en 

wat minder. Al met al was dit deel best spannend en arbeidsintensief, maar het heeft ons ook een 

hoop gebracht. De jeugdgroep is trots op deze prestatie en voorziet hier komende jaar nog af en toe 

op terug te kunnen vallen. 

 

 

 
Figuur 1 - Analyse van 'clicks & views' van IVN Delft Youtube kanaal 

 

Gelukkig werden de online ontdektochten werden goed opgepikt door verschillende media en kijken 

we terug op 3 leerzame online ‘do-it-yourself’ ontdektocht: 

1. Herfstontdektocht in de hertenkamp (online sinds oktober 2020 tm april 2021); 8 filmpjes 
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2. Op stadsafari in Delft (online sinds 19 december ‘20); 6 filmpjes 

3. Lente in de achtertuin van Delft (online sinds 28 maart); 9 filmpjes 

 

  
↑ Figuur 2 - Interactieve route stadsafari 

  
 

2.4.3 Overzicht activiteiten 2021 

Datum Onderwerp & Doelgroep Aantal unieke views 

/ deelnemers 

Tot voorjaar (7 

filmpjes) 

Herfstontdektocht (voor de hele familie) Online  241-116 views 

 Introductie 241 

 Paddenstoelen! (groene punt) 155 

 Aardsterren (oranje punt) 137 

 De Mol (blauwe punt) 113 

 Bodemdiertjes (rode punt) 157 

 De herfst met al jouw zintuigen 116 

 Bodemdiertjes (paarse punt) 118 

Doorlopend (6 

filmpjes) 

Op safari in de Delftse binnenstad  

(voor de hele familie) 

Online  357 – 150 views  

 De stadsjungle ligt aan je voeten: fossielen! 372  

 De stadsjungle groeit tussen jouw tenen: 

stoepplantjes! 

252 

 De stadsjungle hangt aan de grachten: 

natuurinclusieve kades: 

182 

 De stadsjungle rond hotel de Plataan - 

Natuurinclusieve buurt! 

187 

 Stadsvogels 127 

 De stadsjungle bestaat uit een oerwoud van 

bomen en spiegels 

119 

Doorlopen - 

lancering 1 

mei 2021 (8 

filmpjes) 

Lente in de achtertuin van Delft (voor 

de hele familie) 

Online 

Familie 

211-55 views 

 (voor)aankondiging 160 

 Van zaadje tot boom 211 

 Bomenpaspoort 153 

 Bloemen & Bijtjes 119 

 Check de Reigerkolonie! 55 

 Korte instructie bomenpaspoort met vogelbingo 70 

 Vogelbingo 55 

13 juni Slootjesdag IVN Delft Jeugd 25 (maximum ivm 

corona) 

29 augustus Excursie vleermuizen Jeugd 15 (maximum ivm 

corona) 

https://www.youtube.com/hashtag/lenteindeachtertuinvandelft
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↑ Figuur 3 – Impressies van opnames ‘Lente in de achtertuin van Delft’ 

 

2.4.4 Samenstelling werkgroep jeugdontdektochten 
De jeugdgroep bestond in 2021 uit de volgende leden: Arnaud van den Berg, Daphne Teeling, Hettie 

Versnel, Linda van Leeuwen, Marianne Zinkweg, Hélène Everwijn, Gerda Hoogendam, Marg 

Paulussen, Jose Hekkens, Esmeralda Michilsen. En we kunnen altijd een beroep doen op Wim van 

Schie en Marian Koning. 

 

 

  

31 oktober Herfst in Hertenkamp  Jeugd 15 aanmeldingen / 6 

aanwezig (regen) 

Tabeltotalen 

3 online excursies; 3 fysieke excursies 

809 - 321 unieke views & 55 deelnemers fysiek 
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↑ Figuur 4 – Impressies van Slootjesdagen 2021 

 

Coördinator(en): Zelforganiserende werkgroep 

2.5 Cursussen 
Tekst Marg Paulussen 

 

Dit jaar hebben we eindelijk de NatuurGidsenOpleiding kunnen afronden, die al in januari 2019 was 

gestart en door alle Corona-maatregelen wat langer heeft geduurd dan de gebruikelijke 1½ jaar. 

Omdat een feestelijke slotbijeenkomst nog niet mogelijk was, zijn de leden van het docententeam 

(Wim van Schie, Arthur Hilgersom, Ton van der Heijden, José Hekkens, Kees Kooman en Marg 

Paulussen) bij de geslaagde nieuwe Natuurgidsen thuis langsgegaan. Bij hun eigen voordeur kregen 

ze hun langverwachte diploma, met een feestelijke bos bloemen. Als aanmoediging om te starten 

met gidsen ontvingen ze bovendien het handboek “Werken aan natuurgids-vaardigheden”, de 

nieuwste uitgave uit de serie ideeënbundels van Ton Lommers.  

 

Gelukkig was er verderop in het jaar gelegenheid om de NGO alsnog op een gezellige manier 

gezamenlijk af te sluiten. Tijdens een zeer geslaagde dag in november hebben de ‘verse’ gidsen 

allerlei uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor elkaar en de docenten. We zijn er trots op dat 

er nu voor Delft en verschillende andere Zuid-Hollandse IVN-afdelingen weer een nieuwe lichting 

van 23 Natuurgidsen beschikbaar is! 

 

We hopen, dat we komend kalenderjaar weer in de gelegenheid zullen zijn om op een normale 

manier cursussen te organiseren. Met het (inmiddels met nieuwe leden versterkte) docententeam 

zijn we al aan het voorbereiden; ideeën zijn er genoeg! 

Coördinatoren 2021: Kees Kooman  & Marg Paulussen. 

Coördinatoren 2022: Kees Kooman (aftredend) & Marg Paulussen. 

2.6 Buergaard 
Tekst: Gert Jan Majoor 

 

2.6.1 Verslag over 2021  
Het verslag van de Buergaard is eigenlijk elk jaar hetzelfde: Elke eerste zaterdag van de maand zijn 

we in deze historische hoogstamboomgaard aan de rand van het Abtswoudsepark lekker bezig met 

allerlei klusjes om dit landschapselement in goede staat te behouden. Van de beperkende 

maatregelen vanwege corona hebben we eigenlijk geen last gehad omdat we tijdens het werk en 

ook in de pauzes ruim afstand konden houden. Veel vruchtbomen kregen een snoeibeurt, maar ook 

de schapensluis achter het hek is opgeknapt en opnieuw in de verf gezet.   
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In oktober hebben we onszelf uitgeleend aan het Kleine 

Beestjes Paradijs om Rob te helpen met het snoeien van de 

vruchtbomen daar. Dat was ook een leuke gelegenheid om 

met de nieuwe bestuursleden Daphne en Johan kennis te 

maken en met hen van gedachten te wisselen over het reilen 

en zeilen van de Buergaardgroep. De Natuurwerkdag van 6 

november hebben we gebruikt om weer een stuk van de 

houtwal terug te snoeien, samen met een ploeg 

oudgedienden van de Rotaryclub.  Op 4 december kregen 

we bezoek van Piet van der Eijk, de ervaren bomenman van 

de Midden-Delflandvereniging, die ons veel nuttige tips kon 

geven over het onderhoud van de vruchtbomen.  

 

Plan 2022 

Het nieuwe jaar is al een eind op weg en er is al het nodige 

gebeurd, zoals het afmaken van het snoeiwerk in de houtwal 

en het opruimen van een in de sloot gewaaide zware dode 

appelboom, die we bewust hadden laten staan omdat die 

nestgelegenheid bood aan een grote bonte specht.  De 

schapen komen op 10 april. Wat de rest van het jaar betreft 

gaan we gewoon door op de bekende manier.  

 

 
 

 

Coördinator: Gert Jan Majoor 

2.7 Kleine Beestjesparadijs 
Tekst: Rob Janssen 

 

2.7.1 Verslag over 2021 
Sinds verleden jaar is er stevige ondersteuning door Marco, begeleider bij de Natuurwacht. 
In het najaar hebben wij hulp gekregen van de onderhoudsgroep van de Buergaard uit Tanthof, 

snoeiwerk aan de fruitbomen. De winter hebben we gebruikt om het kleinere snoeiwerk voort te 

zetten. Daarna ongewenste kruiden aangepakt. 

 

Nu plannen om de compostbak weer op te zetten, de oude was zelf gaan composteren. De 

werkgroep zet zich in voor gewoon onderhoud en zal komend jaar eea aanpakken ter verbetering 

Figuur 5 & 6  – werkgroep in actie 
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(zoals de bordjes). 

 
Figuur 7  – Onderhoud KBP! 

 

Coördinator: Rob Janssen 

 

2.8 Tiny Forest Delft 
Tekst: Ansu Kok 

 

Binnen de gemeentegrenzen van Delft liggen twee Tiny Forests, namelijk Harnaschpolder waar 

Ansu Kok direct bij betrokken is en Schoemakerplantage. Bij het laatste is het IVN Regiokantoor 

Zuid-Holland, de gemeente en de projectontwikkelaar betrokken. Daarnaast is eind 2021 een Tiny 

Forest jongerenteam in het leven geroepen die ook probeert de Tiny Forests van Delft te versterken. 

Want hoewel de postcodeloterij een, op het oog, flink bedrag beschikbaar gesteld had voor 100 

bosjes; bleek al snel dat er (te)veel moest in heel korte tijd, als voorwaarde. 

 

De coronapandemie was ook wat betreft het beheer van de Tiny Forests lastig. Maar inmiddels is de 

gemeente weer van de partij en een vertegenwoordiging van de buurt, met wie Ansu gekeken heeft 

naar wat er gebeuren moet. Buurtbewoners willen dan uitvoeren wat er afgesproken is. Ansu kan 

daarbij zijn, maar dat hoeft niet altijd. Het is altijd de bedoeling geweest dat een Tiny Forest 

uiteindelijk gedragen wordt door de buurt. Er is ook contact met de gemeente over het beheer en er 

is altijd in goed overleg tesamen vastgesteld wat gedaan zou worden in een jaar. Door de 

coronapandemie viel het Tiny Forest een tijdlang buiten de boot qua werklast bij de gemeente. Maar 

dat is het dan ook. 

 

De situatie is nu dat het Tiny Forest Harnaschpolder feitelijk is vergroot met diverse soorten 

inheemse bomen en struiken, met ook nog wat gele kornoelje als een vleugje voedselbos. De 

bedoeling van de gemeente en mij was dit jaar het geheel wat aantrekkelijker, geuriger en fleuriger 

te maken met onder meer wilde rozen. Grotere belevingswaarde zodat het Tiny Forest meer wordt 

opgemerkt en meer mensen aantrekt. En ook nog wat interessanter is voor insecten, vogels en 

andere diertjes. Het idee was daarbij ook een omtrek te creëren met eilandjes en lobben van wat 



 

14 

bomen en struiken. Als uitbreiding van de boszoom. Daardoor kunnen mensen beter en van buitenaf 

bij exemplaren van allerlei soorten komen. Om bijvoorbeeld aan bloesem te ruiken of naar vlinders, 

hommels bijen en allerlei andere insecten te kijken die er op zitten. Zonder door het Tiny Forest zelf 

te breken vanaf het binnenpad. Het blijkt dat het aan de binnenkant van het bos tamelijk kaal is en 

de uitbundigheid aan de  buitenkant zit. Of bovenin, maar dat zit nu al veel te hoog om er bij te 

kunnen. Dit is het tweede Tiny Forest van Nederland, behoorlijk experimenteel, en inmiddels is 

duidelijk geworden bij IVN dat het wat te bescheiden bemeten was. Een iets groter bosje biedt meer 

rust en gelegenheid voor diertjes waaronder vogels om zich er thuis te kunnen voelen. 

 

 
Figuur 1 - Tiny Forest Harnaschpolder I (toen & nu) 

 

 
Figuur 2 - Tiny Forest Harnasch Polder II (toen & nu) 

 

Het is leuk om met een clubje mensen uit de directe omgeving te werken. Het bleek ook fijn dat ze 

heel gauw even heen en weer konden naar huis om aanvullend, beter gereedschap te halen op mijn 

advies, maar later ook op eigen initiatief. Ze groeiden er als het ware in. 

 

Maar de gemeente heeft het overige verzorgd, heel fijn dat de gemeente zo steunend is om dit alles 

in samenspraak voor te bereiden, mogelijk te maken en ook de kosten te dragen! Een groot gedeelte 

van het werk is in de week tevoren uitgevoerd door een door de gemeente ingehuurd bedrijf en ook 

het regelmatig verzorgen van de nieuwe aanplant, ook met water, zal in opdracht van de gemeente 

door dat bedrijf  gedaan worden! Alles is gedaan wat essentieel is om het tot een succes te maken 

en wat niet van het clubje vrijwilligers uit de buurt en mij kan worden gevergd!  

 

We zijn er geweldig blij mee en dankbaar!  
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Schematische weergave opbouw Tiny Forest  

 

Coördinator: Ansu Kok  

 

2.9 PR: Kraam, Socials en Website IVN Delft 
Tekst Ard Groeneveld, José Hekkens, Arnaud van den Berg, Ybrand Swart 

 

2.9.1 Facebook 
Tekst: José Hekkens 

 

Op eigen initiatief verzorgt José Hekkens Facebook voor IVN Delft. Zij volgt verschillende groepen 

en deelt berichten van anderen. Op dit moment gaat het vooral tussendoor maar de ambitie is om 

meer te delen van lokale groepen en oa meer samenwerken met de Natuurwacht. Er is zeker een 

wens om meer online te delen om mensen te inspireren, maar ook een zoektocht naar “wat wil IVN 

Delft? Waar wil zij heen en hoe past F-book daarbij?”. Deze vrag gaat mee naar 2022 

Coördinator: José Hekkens 

 

2.9.2 Kraam  
Tekst: Ard Groeneveld 

 
Al langere tijd stond het op het wensenlijstje van IVN Delft e.o., het weer opstarten van de IVN-
kraam. In 2021 leek het er eindelijk van te gaan komen, de eerste data stonden ingepland... Maar 
het jaar verliep toch weer anders dan gedacht.  
 
Het doel is om een paar keer per jaar IVN Delft e.o. te vertegenwoordigen en zo de 
naamsbekendheid te vergroten en activiteiten onder de aandacht te brengen. De materialen voor de 
kraam zijn grotendeels aanwezig in de kast in de Papaver. Zelf heb ik wat doe-activiteiten thuis. 
Misschien nog een (hekwerk)banner of beachflag om de kraam 'zichtbaarder' te maken. Verder zou 
ik graag ruim van te voren op de hoogte worden gebracht wanneer er een lentefair/natuurmarkt e.d. 
gepland staat. Helaas door corona dus geen IVN-kraam in 2021, maar wél in 2022. 
Coördinator: Ard Groeneveld 
 

2.9.3 Instagram 
Tekst: Arnaud van den Berg 
 

Sinds 2020 heet IVN Delft insta ingezet als middel om vanuit de 'DIY' excursies feedback te krijgen. 
Een stimulans om bevinden te delen op instagram werd dan beloond met een klein kadootje 
gerelateerd aan de activiteit. Inmiddels is INSTA ook ingezet om de activiteiten te promoten. 
Incidenteel worden ook activiteiten van andere groene organisaties gedeeld. Het bereik op instagram 
is inmiddels 288 volgers. In de toekomst zien we graag dat de PR en social medial (FB en INSTA) in 
1 hand komen te liggen. 
Coördinator: Arnaud van den Berg 
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2.9.4 Website 
Tekst: Ysbrand Swart 

 

Ook in 2021 heeft de corona geresulteerd dat de excursies en lezingen beperkt of op een digitale 

wijze verliepen. Hierbij werd de mogelijkheden van de website aardig op de proef gesteld. In de lijst 

van activiteiten in 2022 moesten de deelnemers zich allemaal digitaal opgeven. Voor de excursies 

kregen, indien gewenst, de excursieleiders direct een bevestiging van de aanmelding. Verdere 

communicatie werd dan vanuit de excursieleiders gedaan. De aanmelders kregen ook een 

automatische bevestiging Nieuw in 2021 was de mogelijkheid dat men kan reageren op deze 

automatische email. Deze reacties komen bij een eigen emailadres van de webmaster binnen. Een 

paar reacties werden op deze wijze gedaan. 

 

In 2021 is ook een poging gedaan om hybride lezingen te geven. Voor de spinnenlezing is gepoogd 

om dat aan te bieden. Er waren al aanmeldingen voor fysieke deelname in de Papaver en voor de 

onlineversie. Maar er waren teveel technische problemen tussen de locatie, zoom en de website om 

de lezing in hybride vorm verder voor elkaar te krijgen. Voor de  spinnenlezing werd op het laatste 

moment besloten het alleen via Zoom te geven. De coronamaatregelen zijn voorbij en fysieke 

lezingen kunnen weer. Maar door de online lezingen is gebleken dat we een veel groter bereik 

kunnen realiseren. Dat is positief voor zowel de aanmelders als voor de sprekers In 2022 wordt 

opnieuw bekeken of hybride lezingen op een goede manier toch mogelijk zijn. 

 

Bij het plaatsen van activiteiten op de website hebben de beheerders van de IVN 

Facebook,  Instagram maar ook de Vogelwacht elkaar meer gevonden. Berichten werden sneller 

gedeeld. In een aantal gevallen bleef het aantal aanmelders voor lezingen achter. Maar door de 

extra aandacht op Facebook en Instagram waren er voor alle lezingen op het laatst toch voldoende 

aanmeldingen. De samenwerking in de verschillende digitale media heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Soms kwam het voor dat een activiteit eerder op de socials stond dan op de site, dit is te verhelpen 

wanner ook de webmaster eerder de activiteit doorgekregen krijgt. 

 

Webmaster IVN Delft: Ysbrand Swart 

 

2.10 Verlanglijstje van de werkgroepen 
 

De verschillende werkgroepen hebben een eerste ‘verlanglijstje’ gedeeld. Daar vragen ze hulp van 

de leden van IVN Delft voor klusjes die van korte aard zijn. In dit jaarverslag kan je teruglezen wat zij 

wensten voor hun werkgroep eind 2021 … en misschien kan jij daar wel iets in betekenen…?! 
 

1. Lezingen: 
o Altijd open voor tips voor inspirerende sprekers 

 
2. Excursies:  
o Nieuwe coördinator(en)  
o Extra handjes als reserve achtervang  (tijdens vakanties) om mail te lezen voor aanvragen 
o Eenmalige taken handen voor helpen werven: ondersteuning bij de gidsenvergadering  
o Hulp bij vernieuwen van concept voor werkgroep  
o Hulp bij opzetten van leuke & verbindende activiteit voor gidsen 
o Aanpak opzetten voor ‘borgen van kwaliteit’ tijdens activiteiten  

 
3. Jeugdontdektochten 
o Aanvulling schepnetten 
o Materialen voor excursies 

 
4. Cursussen 

 
5. Buergaard:  
o Nieuwe aanwas buergaard helpen aantrekken  
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o Leuke activiteiten koppelen aan deze werkgroep  
o Klusjeslijst helpen   
o Aanschaf van goede takkenschaar langer dan 1.60 m  
o Afspraken over het declareren voor onderhoud Buergaard  
o Info over Buergaard te vinden op de website van IVN  

 
6. Kleine beestjes paradijs:  
o Nieuwe aanwas  
o Helpen plan maken hoe het educatief karakter van op dit moment vanuit IVN Delft  

beter benut kan worden  
o Na opstellen van jaarrond beheerkalander door coördinator, hepen deze taken uit te voeren  
o Wanneer nieuwe NGO / cursus gegeven wordt zou het fijn zijn als het beestjes  

paradijs weer een AT kan worden.  
 

7. PR & sociale media:  
o Social media / PR strategie van IVN Delft opstellen 
o Een ‘jonger iemand’ om mee te denken en delen 
o Integratie met Insta en Vimeo? En wil iemand dat helpen opzetten 
o Visitekaartjes per seizoen (digitaal?)  
o We zien graag dat de PR en social medial w.o FB en INSTa in 1 hand komen te liggen. 

 
8. Kraam:  
o (hekwerk)banner of beachflag om de kraam 'zichtbaarder' te maken  
o Kalander met daarop kansen waar kraam kan komen (zoals lentefair/natuurmarkt)  

 
9. Website:  
o Achtervang voor website & ICT regelen voor Ysbrand  
o Losse klussenlijst website & ICT opstellen en tzt helpen invullen met hulp van  
o leden  
o Inrichting van nieuwe website, graag meedenk/leeshulp. Zowel bij de start met inrichten van 

een flowchart als logische routing voor bezoekers van onze site, tot aan aanleveren teksten  
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3 Samenwerkingen in 2021 
 

IVN Delft participeert in de volgende overlegstructuren. Bij sommige platform zijn de posities vacant. 

We Zitten in : 

 

o Platform Delft Duurzaam: coalitie die Delft wil helpen te versnellen in verduurzaming   

 IVN vertegenwoordiging 2021: Arthur Hilgersom 

 IVN vertegenwoordiging 2022: vacant 

 

o Groen doet goed: coalitie die Delfste kinderen uit versteende wijken met natuur in aanraking 

wil brengen 

 IVN vertegenwoordiging 2021: Arthur Hilgersom 

 IVN vertegenwoordiging 2022: vacant 

 

o Heempark  

 IVN vertegenwoordiging: Rob Janssen 

 

o DKV: een groep die de afdelingen in Zuid-Holland hebt te groeien en verbeteren 

IVN vertegenwoordiging: Marg Paulussen (Het docententeam zet zich regelmatig 

in voor de DKV (District Kader Vorming).) 

 

 

4 Onze cijfers 2021: 
 

Wat kengetallen van onze afdeling (voor verdieping zie ook financieel jaarverslag): 

 

 

 

*) in 2020 had onze afdeling 186 leden waarvan 2 huisgenoten. In 2021 waren er 178 leden waarvan 

1 huisgenootlid. Het aantal leden is iets afgenomen, onder andere doordat nieuwe gidsen in eerste 

instantie in Delft waren ingeschreven en nu naar een andere lokale afdeling zijn verhuisd.   

Wat Deelnemers  Partners 2021 

6 Lezingen  987 aangemeld / 643 ingelogd Vogelwacht, KNNV 

6 Excursies algemeen 72 deelnemers aan fysieke 

excursies 

NMP 

3 online jeugdtochten & 2 fysieke 

natuurontdektochten  

809 - 321 unieke views 

55 deelnemers fysiek 

DNW, NMP 

Nieuwe natuurgidsen 23   

F-book IVN Delft 467 volgers  

Leden IVN Delft 178*)  

Aantal schepnetten 18 samen met DNW 

Eigen vermogen  € 15.797  
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5 Plannen voor de toekomst 
 

5.1 Lezingen 
Tekst -  Marian de Koning 
Begin mei zal een nieuw programma gemaakt worden. 
Ook zal dan worden besloten over het wel of niet doorgaan van online lezingen of weer helemaal 
terug gaan naar de zaal de Papaver. We gaan weer voor een reeks inspirerende lezingen samen 
met DNW en KNNV. 

5.2 Excursies  
Tekst -  Gerda Hoogendam 
 
Ambities van de werkgroep: 
 

1. Gerda stopt als coördinator en is vervanger nodig, oa als aanspreekpunt voor excursies op 
aanvraaag en het organiseren van de gidsenvergadering nieuwe stijl.  

2. Er komt een excursiekalander voor 6 maanden. Hier wordt al mee gewerkt en gepland.  
3. Nieuwe vorm van gidsenbijeenkomst door elkaar elkaar te inspireren voor excursies en 

ideen opdoen. 
4. Ook wordt er gekeken hoe juist er meer het ethousiasme van de huidige gidsen gevolg 

gegeven kan worden ipv het vasthouden aan het format van altijd 2e zondag van de 
maand.  

5.3 Jeugdwerkgroep 
De jeugdgroep verzorgt komend jaar weer 1 excursie per seizoen, zolang COVID maatregelen dat 
toestaan. Op de planning staat daarbij samenwerking met de Vogelwacht (ivm het 60 jarig lustrum), 
de kinderboerderij Tanthof. Daarnaast zal de samenwerking met DNW actief worden opgezocht. 
Voorbereidingen doen we als groep, zo leren we van elkaar, inspireren we elkaar en verenigen we 
gidsen die het leuk vinden om juist voor jeugdverwondering zich te willen inzetten.  
 
Ook zal de jeugdwerkgroep gidsen leveren voor de vleermuizentochten en wanneer mogelijk 
excursie op aanvraag verzorgen.  
 

5.4 Cursussen   
Marg Paulussen & Kees Kooman 
 
De plannen van de werkgroep curssussen worden nog uitgewerkt. 

 

5.5 Kleine beestjes paradijs  
Rob Janssen 
 
Kleine beestjesparadijs was ooit een goedlopende werkgroep, maar bestaat inmiddels nog maar uit 
1 persoon. 
 
Doelen voor het komende jaar zijn: 
 

1. Nieuwe aanwas vinden, dit heeft de hoogste prioriteit, bijvoorbeeld door een samenwerking 
met de Natuurwacht en de werkgroep de Buergaard (net als afgelopen jaar). 

2. Focus ligt nu vooral nu op onderhoud, doel om ook te benutten voor educatieve doeleinden, 
hierbij kan gedacht worden om het gebied als AT in te zetten, de tuin kan als voorbeeld 
dienen voor Delftenaren, om een eigen beestjes paradijs te maken in de tuin. 
Meedoen met slootjes en beestjesdagen. 
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3. Er zal worden gekeken naar hoe oudste jeugdgroep van de natuurwacht meer kan 
betekenen. 

4. Er komt een beheerskalender, wat inzicht geeft over het werkaanbod het jaar door. 

 
Ook hier speelt het probleem met de halsbandparkieten, maar ook mensen oogsten hier voor eigen 
gebruik noten en fruit. 
 

5.6 Tiny Forest  
Tekst Ansu Kok 
 
Samen met buurtbewoners zijn er dit jaar nieuwe planten en bomen aangepland. 
Deze zijn door de gemeente aangekocht en ook de gaten voor het planten zijn door de gemeente 
gegraven. 
 
Verder plannen, naast regulier onderhoud zijn: 
Een nieuwe compostbak maken, de huidige is zelf tot compost geworden 
En iets doen met de bordjes 
 

5.7 Buergaard   
Tekst - Gert Jan Majoor 
 
Wat moet het IVN als educatie/excursieclub met een doe-club als de werkgroep Buergaard, waar het 
nu puur om het klussen gaat, ter behoud van een historisch interessant landschapselement. 
Verbinding met missie van IVN (mens&Natuur verbinden): Vroeger zijn er op de Buurgaerd 
excursies gegeven (oa eetbare natuur) en er is eens een gidsen voorgidsen picknick geweest. 
 
Een ambitie is om weer een excursie te organiseren op de Buurgaerd, dit biedt perspectief. Door 
erover te vertellen kunnen mogelijk nieuwe werkgroepleden ook aangetrokken worden, naar het 
begrip van dit landschapselement. Aanwas van 1 a 2 personen is wenselijk. 
 
Een andere doel voor het komende jaar en of jaren is o.a. te zoeken naar een manier om de 
halsbandparkieten te verjagen, zodat er weer loon naar werken is (wat appeltjes en peertjes) die dan 
over blijven. Tot slot de ambitie om mogelijk nog wat verjonging in het vrijwilligersbestand te krijgen. 
Dit alles natuurlijk naast lopend natuurbeheer op de Buergaaard. 
 

5.8 PR & sociale media  
Tekst José Hekkens 
 
De werkgroep heeft meer visie nodig, veel wordt op eigen inzicht en gevoel gedeelt. 
 
Als doel voor komend jaar is gesteld om: 

1. Een visie vormen, samen met het bestuur 
2. meer te gaan delen en hierin de samenwerking te zoeken met o.a. de Natuurwacht.  
3. Een jonger persoon aan te trekken, die thuis is in delen van content, zoals leuke video’s van 

activiteiten via instagram, om zo andere te inspireren. 
4. Meer natuurmoment delen, hierbij zou iedereen content kunnen leveren, bijvoorbeeld door 

fotowedstrijden uit te schrijven onder leden. 

5.9 Kraam  
Tekst – Ard Groeneveld 

 
Het doel is om een paar keer per jaar IVN Delft e.o. te vertegenwoordigen en zo de 
naamsbekendheid te vergroten en activiteiten onder de aandacht te brengen. 
Nu de coronabeperkingen zijn vervallen, zal de kraam weer meer ingezet kunnen worden, doel is om 
hier weer mee op te gaan starten en daarna de verdere doelen te bepalen. 
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Op 3 april jl stonden we, ism de DNW, op de lentefair van de Papaver. 
Op 28/29 mei staan we met een kraam op de Hortusdagen. 
Zondag 12 juni staan we bij de slootjesactiviteit van de jeugdgroep. 

 

 
 

5.10 Website   
Tekst – Ysbrand Swart  
 
Er gaat veel goed, maar alles hangt op 1 persoon. Dit is risicovol en idealiter kan dat beter. 
 
Doel voor dit jaar is zoeken naar een co-webbeheerder (ook voor tijdens vakanties ed). 
 
Er moet een nieuw proces komen voor informatie vanuit de excursie werkgroep. Informatie over 
excursies is vaak eerder te vinden op de sociale media, zoals Facebook en Instagram en pas later 
komt deze informatie op de website. Ook het aanmelden voor excursies via de website, blijven we 
na de coronaperiode doen, hierin zitten nog een aantal haken en ogen die we het komende jaar 
willen oplossen, zoals afmeldingen terug laten koppelen aan de betreffende natuurgids. 
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Er is de wens de site te vernieuwen, hierin wordt nog gewacht op de landelijke upgrade (geen 
dubbel werk). Onze inkomende traffic van buiten IVN bestaat grotendeels uit mensen die naar 1 van 
de 4 kernactiviteiten van IVN Delft gaat, te weten: 
1. Volwassen excursies 
2. Jeugdactiviteiten 
3. Cursussen 
4. Lezingen 
We willen dat we vanuit de klant/bezoekers gedachte graag de nieuwe inrichting willen vormgeven, 
dus deze 4 onderwerpen prominent in beeld. Meer interne informatie kan in volgende laag. 
 
Daarnaast zijn er extra klusjes die uitgezet kunnen worden onder leden, hierbij kan worden gedacht 
aan bijvoorbeeld: 

1. sjablonen maken voor standaard pagina's (denk aan bepaalde cursussen, etc);  

2. een fotoarchief rechtenvrij en indelen naar thema om makkelijk foto's bij activiteiten te 
plaatsen  

 

5.11 Het bestuur  
Tekst – Johan Torn  
 
Als bestuur willen we zorgen dat de coördinatoren - en in dat verlengde de werkgroepen - zich 
gesteund voelen en succesvol kunnen zijn.  
Zo blijft er energie in onze afdeling. Zij zijn het hart. Luisteren naar de behoefte en de vraag achter 
de vraag achterhalen heeft aandacht. 
 
In de gesprekken hebben we een beeld gevormd van wat er leeft binnen de werkgroepen. We willen 
de focus eerst leggen bij de bestaande werkgroepen, om te helpen de basis op orde te brengen. 
Daaropvolgend de nieuwe werkgroepen te ondersteunen. Daarin willen we het initatief bij de leden 
leggen, door niet zelf werkgroepen op te zetten. 
Bij uitstroom werkgroepleden, willen wij bewerkstelligen dat de uitstromers zelf en of samen met de 
betreffende werkgroep opzoek gaat naar nieuwe leden van de betreffende werkgroep. 
 
Het is goed geweest de werkgroepcoördinatoren te hebben gesproken, mogelijk om jaarlijks te 
herhalen. 

 
Na bijna twee jaar weinig tot geen activiteiten, streven we er naar elkaar weer meer en vaker te 
ontmoeten, te enthousiasmeren en samen op te trekken in de vele mooie activiteiten die we 
uitvoeren. 

 
 
 
  



 

 

 

 


