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Jaarverslag 2021

Algemeen
Het 2e jaar waarin wij moesten omgaan met een 
pandemie. Het begin van het jaar was daarom stil, 
zonder activiteiten.

Vanaf het moment dat wij weer open mochten was 
het ook gelijk raak: volop activiteiten vanuit de 
verschillende themagroepen en twee grote 
activiteiten in en rondom de Roode Schuur.
1.  Juni: de lancering van het Natuurplaatjesalbum 

samen met Deen supermarkt en de daarop 
volgende ruilmiddag,

2.  September: de duurzaamheidsmarkt ‘doe lekker 
duurzaam’.

In juni werd een plaatjesruilactie van het 
natuuralbum gehouden waarbij menig IVN-er 
paraat was. Het weer was schitterend en met veel 
creativiteit werd er een corona veilige route 
uitgezet. Het bleek een groot succes en wij kregen 
allemaal weer het gevoel 'dit zijn wij': het met elkaar 
een activiteit organiseren en dit succesvol 
neerzetten. Met als dank blijde gezichten en leven 
in en rondom de Roode Schuur.
Aan het eind van de plaatjes winkelactie van 
supermarkt Deen kregen wij de overgebleven 
albums en de bijbehorende kaartjes. Dat was 
schrikken… wat bleek: Deen had vrij laat in de actie 
nieuwe dozen met albums en dózenvol los verpakte 
plaatjes laten komen en deze kregen wij allemaal. 
Leuk zou je zeggen, maar alle plaatjes moesten uit 
de verpakking gehaald worden en op nummer 
(189!) gelegd worden. Een flinke handwerkklus, 
waar menig IVN-er zowel gezamenlijk in de schuur 
als thuis druk mee bezig was.
Heel veel dank nogmaals aan deze fantastische 
vrijwilligers.
De overgebleven albums met bijbehorende plaatjes 
konden en kunnen wij nog weggeven aan 
geïnteresseerde kinderen of ouderen in Zeewolde.

In het najaar hielden wij – als onderdeel van de 
duurzaamheidsweek van de gemeente – een markt 
op ons terrein.
Dit kon alleen tot stand komen door een intensieve 
samenwerking tussen gemeente en IVN. Hierbij 
werden plaatselijke ondernemers met hun 

biologische en/of met duurzame producten 
uitgenodigd. In de Schuur waren er kinder-
activiteiten en rondom het gebouw stonden de vele 
kraampjes van de ondernemers opgesteld, 
waaronder ook een kraam van ons.
Deze dag bleek een doorslaand succes en de roep 
was om meer van zulke markten te houden.
Veel dank aan John de Vries en Roel Opbroek van 
de gemeente. Mede ook door hun inzet 
(vergunningen, verkeersregelaars en 
ondersteuning) zijn onze activiteiten in deze week 
van de duurzaamheid soepel en succesvol verlopen 

Bovendien een dik applaus voor de vele actieve en 
creatieve IVN-ers die zich hiervoor hebben ingezet.
In deze duurzaamheidsweek hielden wij ook nog 
een kindermiddag in het Gronddepot en stonden 
wij op de laatste zaterdagmarkt op het plein met 
een stoepplantjes-kar. Kortom: IVN was duidelijk 
aanwezig.

Wij bedanken alle coördinatoren van de thema-
groepen voor hun inzet en tijd om de activiteiten te 
bedenken en te organiseren. Daar gaat vaak veel 
(ongezien ) werk in zitten. Wij allen zijn vrijwilligers 
en het belangrijkste is dat wij dat met plezier, maar 
ook met erkenning doen. Daarom een dik applaus 
én compliment voor júllie – actieve leden – om onze 
club zo levendig en actief te houden.

Bezetting bestuur:
Voorzitter – Lydia Waterreus
Secretaris – Joke Captijn
Penningmeester – Gerda Koornstra
Algemeen bestuurslid – Ronnie Bennink

Namens het bestuur,
Lydia Waterreus, voorzitter
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IVN afdeling Zeewolde: Financieel jaaroverzicht 2021 en begroting 2022

begroting 2021 ontvangen 2021 uitgaven 2021 begroting 2021

Totaal liquide middelen per 31-12-2020 € 12.998,52

Ontvangsten

contributies € 2.000,00 € 2.068,00 € 2.000,00

donaties € 500,00 € 1.376,50 € 500,00

publieksactiviteiten € 1.000,00 € 1.797,21 € 1.500,00

subsidie € 2.300,00 € 2.420,00 € 2.300,00

gebruik schuur € 500,00 € 450,00 € 500,00

energie € 200,00 € 7,73 –

NL doet € 350,00 € – –

educatief € 2.000,00 € 2.620,00 € 500,00

Totaal ontvangsten € 8.850,00 € 10.739,44 € 7.300,00

rentemeerrekening € 5.000,00

kruisposten € 521,86

Totaal ontvangsten € 16.261,30

Uitgaven

Roode Schuur € 1.000,00 € 1.870,48 € 1.500,00

publieksactiviteiten € 2.000,00 € 1.432,26 € 1.250,00

secretariaat / bestuurskosten € 100,00 € – € 100,00

themagroepen € 350,00 € 149,62 € 350,00

buitenterrein € 750,00 € 1.175,36 € 750,00

energie € 1.600,00 € 1.188,62 € 2.400,00

NL doet € 350,00 € – € –

verenigingskosten € 2.500,00 € 3.430,72 € 900,00

kosten testen pinnen € 0,14

rentemeerrekening € 24,00 € 24,00 24,00

Totaal uitgaven € 8.674,00 € 9.271,20 € 7.274,00

rentemeerrekening € 5.000,00

kruisposten € 521,86

eenmalige extra uitgaven t.b.v. kinderen n.a.v. opbrengst plaatjes album 2021 € 3.000,00

Totaal uitgaven € 14.793,06 € 10.274,00

Verschil ontvangsten/uitgaven € 176,00 € 1.468,24 € 2.974,00

Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2020 31-12-20201

saldo Triodosbank € 3.242,52 € 7.880,09 € 4.512,73

saldo rendement rekening Triodosbank € 4.947,98 € 4.937,98 € 9.913,98

saldo kas € 108,00 € 180,45 € 40,05

Totaal liquide middelen € 8.298,50 € 12.998,52 € 14.466,76
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Ontvangsten:
In 2021 hebben we meer ontvangen dan begroot 
op de volgende onderwerpen: donaties, publieks-
activiteiten en educatief.

Een belangrijke bedrag daarin is totaal € 3000,-- 
(€ 2500 van de gemeente en € 500 van Deen) voor 
het natuurplaatjesalbum.

In de kolom publieksactiviteiten staat € 672,67 
vermeld voor de lokale productenmarkt, zowel op 
de inkomstenkant als op de uitgavenkant. Dit komt 
omdat IVN de kosten eerst heeft betaald en de 
gemeente Zeewolde deze kosten daarna aan ons 
heeft terugbetaald.

Bij de donaties horen ook de opbrengst van de 
collecte voor het Anjerfonds en het restant van de 
subsidie van het fonds Verbraaken (NMFF), waarvan 
we het grootste deel, nl € 480,00 in 2020 hebben 
ontvangen.

Uitgaven:
In 2021 hebben we diverse grote eenmalige 
uitgaven gedaan:
–  Op de post voor de Roode Schuur gaat het om 

een nieuw informatiebord bij de ingang. Dit bord 
was sterk verouderd, zowel qua inhoud als qua 
houten frame.

–  Op de post verenigingskosten gaat het om de 

modernisering van audiovisuele middelen, zoals 
een groot TV scherm als vervanging voor de 
verouderde beamer, vervanging van een aantal 
oude verrekijkers en de aanschaf van een 
batdetector.

–  Voor het buitenterrein zijn de nieuwe grasmaaier 
en twee nieuwe accu’s ( voor de bosmaaier en 
heggenschaar) grote uitgaven. De accu’s zijn 
betaald in 2022 en staan daarom op de begroting 
voor 2022.

De uitgaven voor energie lagen in 2021 nog lager 
dan normaal, omdat de Schuur een half jaar 
gesloten is geweest. De verwachting is dat we in 
2022 veel meer moeten uitgeven voor energie, 
mede door de forse stijging van de energieprijzen. 
Daarom staat hier € 2400 voor op de begroting.
De kruisposten betreffen voor het grootste deel 
het inwisselen van contant geld, dat op de 
bankrekening is gestort.

Begroting:
Op de begroting heb ik een post van € 3000,00 
opgenomen. Dit is de opbrengst van het 
plaatjesalbum en is bestemd voor kinderen. We 
hopen hiermee een modderspeelplaats aan te 
kunnen leggen.

Gerda Koornstra
penningmeester

Toelichting bij financieel jaaroverzicht 2021 en begroting 2022
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Op de laatste woensdagavond in januari wordt 
traditiegetrouw de agenda voor het komende jaar 
vastgesteld. De vogelgroepavonden vonden ook 
altijd plaats op de laatste woensdag van iedere 
maand. Voor 2021 hadden we bedacht om einde 
van het jaar niet binnen te gaan zitten maar de 
activiteit naar een zaterdag of zondag te 
verplaatsen. Door de coronaperiode is er minder 
gedaan dan we wilden doen. Toch hebben we leuke 
dingen gedaan en mooie plannen gemaakt voor 
2022.

Onderstaand een opsomming van de activiteiten 
voor, door en met leden van de vogelgroep. Het 
mag duidelijk zijn, de traditionele vogelgroep-
avonden hebben haast niet plaatsgevonden.

In het voorjaar zijn we weer bezig geweest met de 
nestkasten rond het natuurpad, maar ook met 
nieuwe rondes langs de kasten die in samen-
werking met de gemeente zijn opgehangen.

In het voorjaar is er door een aantal leden een 
MUS-telling uitgevoerd voor Sovon.

De watervogeltellingen zijn ook uitgevoerd, 
startend in september/oktober, tot en met april.

Een van de avonden die wel door ging was een 
excursie naar de Stille Vallei.

Met de groep, die intussen weer een beetje meer 
uitgebreid is, zijn we in Arkemheen geweest en bij 
de Kievitslanden. Leuke najaarsexcursies waar we 
mooie waarnemingen hebben gedaan, maar het 
ook gewoon leuk hadden met elkaar.

De Euro Birdwatch vond ook weer plaats. Minder 
media-aandacht, maar juist wel wat dorpelingen die 
even een kijkje kwamen nemen .

De groep grauwe kiekendief is weer braak ballen 
komen pluizen op de laatste woensdagavond van 
oktober en ook met de kinderen (en een paar 
volwassen geïnteresseerden) is er weer geplozen 
tijdens een publieksactiviteit.

Jaarverslag Vogelgroep 2021

Ook de PTT-telling eind december (ism SOVON) is 
uitgevoerd. Een lange fietstocht met op vaste 
telpunten vogelinventarisaties.

We hebben een nieuwe telescoop met statief en 
4 losse verrekijkers aangeschaft, zodat we tijdens 
toekomstige excursies ook weer een frisse blik het 
veld in hebben.

We hebben met een aantal leden geholpen bij de 
duurzame markt. Ook bij het Team de Groentjes 
van Zeewolde K Wis't waren vogelgroepleden goed 
vertegenwoordigd. We werden 8e!

Op 31 december is Noor Bennink gestopt als 
coördinator, Henriëtte van Beek heeft toegezegd in 
ieder geval voor 1 jaar het stokje over te nemen.
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De planning voor 2021 was:

Datum Activiteit VWG-avond Kader Wie organiseert

31-3 Vogelgeluiden oefenen VWG avond Anke/Peter

25-4
Arkemheen weidevogels. Voor iedereen 
die kan en wil.

Publieksactiviteit Noor, Trudy, Peter, Ronnie

28-4 Hulkesteijn/Laakse Slenk.  
De Wielewaalroute.

VWG avond Ronnie en Alida

26-5 Arkemheen/Weidevogels VWG avond Peter

30-6 Wielewaal/zomertortel Stille kern VWG avond Peter

28-7 Oostvaarders(veld) VWG avond Trudy

25-8 Harderbroek VWG avond Alida en Henriëtte

29-9 Natuurpad/Euro bird watch VWG avond Jan Klop

2-10 Euro Birdwatch Publiek Jan Klop

27-10
Braakballen pluizen (met Grauwe 
Kiekendief)

VWG avond Noor 

Za. 20-11 Watervogels zaterdagochtend VWG avond Jan Klop

28-11 Vogelvoer maken Publiek Ellen, Trudy, Ronnie en Noor

22-12 Kerstquiz VWG/bestuur Anja en Wilma
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Datum Activiteit Uitgevoerd

24 februari Mossen verzamelen voor de mossentafel. Vertrek vanaf 
de Roode Schuur om 13.00 uur.

Corona

29 mei Bezoek aan de A.Vogel tuinen in Elburg Corona

20 juni Plantenverkoop Corona

4 juli Kruidenmiddag 13-16 uur.
5 volwassenen en 1 kind. 
Het was wel heel gezellig  

30 november Jaarlijkse plantengroep overleg Afgelast ivm Corona

Open RS Plantenverkoop elke keer als de schuur open is

Onderhoud kruidentuin 2021 (in principe van 9-12 uur)

Datum Wat te doen Uitgevoerd

20 februari Tuin opnieuw indelen; planten verzetten. Corona, te koud

27 februari Tuin opnieuw indelen; planten verzetten. Corona

27 maart Onderhoud Te koud

1 april Onderhoud extra datum Uitgevoerd (2 pers.)

3 april Onderhoud extra datum Uitgevoerd (3 pers.)

18 april Onderhoud 4 personen + Masser Ilse Snoeijink

1 mei Onderhoud Met 3 personen. Nog 1 keer, dan 
kunnen we planten gaan kopen.

15 mei Onderhoud de tuin is klaar. Tuin klaar. Alleen nog planten kopen.

29 mei Onderhoud. Planten uit de kruidentuin in potjes 
zetten en klaar maken voor verkoop.

Planten zijn gekocht in Naarden en in 
de tuin gezet. Onderhoud kruiden  
tuin en planten in potjes gedaan.

12 juni Onderhoud. Planten uit de kruidentuin in potjes 
zetten en klaar maken voor verkoop.

Onderhoud uitgevoerd 

26 juni Onderhoud, Planten voor verkoop controleren 
en fatsoeneren, klaarmaken voor kruidendag op 
28 juni

Onderhoud uitgevoerd

3 juli Onderhoud, Planten voor verkoop controleren 
en fatsoeneren. Gereed maken voor de 
kruidenmiddag van 4 juli

Alles klaargemaakt

17 juli Onderhoud, Planten voor verkoop controleren 
en fatsoeneren

Onderhoud uitgevoerd

7 augustus Onderhoud, Planten voor verkoop controleren 
en fatsoeneren 

Uitgevoerd

4 september Onderhoud. Overleg over de rest van het jaar 
voor de kruidentuin. Planten in de potjes 
uitzoeken

Is uitgevoerd

Jaaroverzicht plantengroep 2021
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Inventarisatie planten 
De plantengroep houdt zich vooral bezig met 
inventarisatie van allerlei gebieden en biotopen.
Vanaf 2019 worden in de periode half april t/m 
september bermen buiten de bebouwde kom van 
Zeewolde bekeken in het kader van de actie “Mijn 
berm bloeit”. Dit is een initiatief van Floron en de 
Vlinderstichting om de waarde van de bermen voor 
o.a. vlinders in beeld te brengen. D.m.v. het invullen 
van het aantal plantensoorten dat op 10 plekken in 
een berm op elk 10 meters afstand van elkaar is 
waargenomen, berekent een programma van 
Floron de zogenaamde “nectarindex”. Hoe hoger 
deze is, hoe waardevoller de berm voor insecten 
die stuifmeel en honing nodig hebben voor hun 
voortbestaan. Dit is nuttige informatie voor de 
Vlinderstichting, maar voor ons plantenliefhebbers 
is het interessant om te zien wat en groeit en bloeit 
in bermen in het buitengebied.

Ook dit jaar was de inventarisatie periode korter 
dan normaal door Corona.  We hebben 6 plekken 
bezocht: 
1. Eikenlaan ter hoogte van Ruisvoorn, 
2. het Voedselbos, 
3. De Spiekweg (fietspad bij de golfbaan)
4. Golflaan (naast de golfbaan)
5. Horsterveld (ter hoogte van de Spiekweg)
6. Wetering (bij basisschool De Wetering)

Botanisch stoepkrijten groeide uit tot een  
mini-project.
Dinsdag 3 augustus ging de inventarisatie groep 
van de plantengroep géén berm inventariseren. We 
gingen “botanisch stoepkrijten” op het Raadhuis-

plein. Hier wordt regelmatig onkruid weggebrand, 
toch konden we nog 17 dappere soorten 
omcirkelen met schoolkrijt en de naam erbij 
schrijven. Ondertussen maakten we met 
nieuwsgierige, geïnteresseerde voorbijgangers een 
praatje.
Wat volgde hadden we niet verwacht: de Blik op 
Zeewolde werd ingeseind, een halve pagina in deze 
krant werd gevuld over dit onderwerp en we kregen 
vanuit de gemeente het verzoek om deze actie te 
herhalen in de Week van de Duurzaamheid, waarop 
we ja hebben gezegd. Ook in de Harderwijker 
Courant verscheen een artikel, waarop de Stentor 
niet kon achterblijven en een interview met Lydia 
plaatste.
We brachten een bezoek aan de Hortus Botanicus 
Leiden van waaruit het “botanisch stoepkrijten” 
werd geïnitieerd, we werden ontvangen door de 
Coördinator Educatie en kregen uitleg over het 
Leidse project bij het Stoepplantjes Lab: een 
bakfiets aangekleed met boekjes en andere info, 
voorbeelden, binoculair etc.
Op 16 oktober in de Week van de Duurzaamheid 
waren we op de Duurzaamheidsmarkt in het 
centrum van Zeewolde aanwezig met een 
aangeklede bakfiets. We gingen botanisch 
stoepkrijten en  we maakten met geïnteresseerden 
een praatje over het belang van groen, hoe 
bescheiden ook, in de woonomgeving. Kinderen 
mochten een kleurplaat uitzoeken en we maakten 
attent op de fotowedstrijd. Er kwamen 3 
inzendingen binnen, waaronder één uit Harderwijk. 
Zij ontvingen een door de Hortus beschikbaar 
gestelde prijs: Stoepplantjes Kleurboek, Minigids 
Stoepplantjes of Stoepplantjes Poster.

Datum Wat te doen Uitgevoerd

25 september Laatste onderhoud uitvoeren Onderhoud uitgevoerd

6 november Tuin winterklaar gemaakt.  We hebben hulp 
gehad van een groep van 9 vrouwen. Daardoor is 
er ook al het nodige snoeiwerk uitgevoerd, dat 
we anders in het voorjaar doen. Planten in de 
potjes opgepot.
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Tijdens de algemene ledenvergadering van

IVN in juli 2021 werd unaniem vóór gestemd 

om het Voedselbos Zeewolde als nieuwe 

themagroep bij IVN te verwelkomen. Omdat 

deze groep geheel nieuw is, is ervoor gekozen 

in dit jaarverslag hier uitgebreid aandacht 

aan te besteden.

Algemeen 
De voorgeschiedenis van het voedselbos:
Het Voedselbos is in 2016 gestart als een 
burgerinitiatief van Lydia Waterreus en Evelyn 
Derksen. Met als doel een ieder na te laten denken 
over onze voedselproductie en consumptie en 
vooral hoe wij met de aarde omgaan. Het moest 
een bos worden waarin iedereen vrijelijk én met 
respect kan wandelen; waar gezamenlijk gewerkt 
en geoogst wordt en vooral een educatieve waarde 
krijgt middels rondleidingen. 

De initiatieffase
Het voedselbos Zeewolde is in fases gerealiseerd 
met de projectgroep bestaande uit de initiatief-
nemers, de gemeente Zeewolde, een aantal 
vrijwilligers en met ruggensteun van Stichting 
Voedselbos Nederland. 

De procesfase 
De initiatieffase werd door Evelyn Derksen 
beschreven in een uitgebreid initiatiefboek. Deze is 
ook op de website gezet. Mede door positieve 
medewerking van de gemeente en de professionele 
aanpak beschreven in dit boek, werden er ook 
sponsoren gevonden zodat met de beginfase 
gestart kon worden. Tijdens de gesprekken met de 
gemeente kwam al duidelijk naar voren dat het IVN 
de logische partner zou zijn. Immers: de doel-
stellingen kwamen overeen. Daarop werd door de 
gemeente een terrein gezocht zo dicht mogelijk bij 
de Roode Schuur. Het nabijgelegen Populieren vak 
van 1 ha werd als geschikt bevonden, vervolgens 
werd het perceel eind 2017 gerooid en officieel 
overhandigd aan het nu officieel opgerichte 
Voedselbos Zeewolde. Hierbij was de wethouder 
met groen in de portefeuille en veel pers aanwezig.

Ontwerp en beplantingsfase
In 2018 heeft Evelyn een ontwerp gemaakt en 
volgens plan werden de paden uitgezet en palen 
voor de beplanting geplaatst. De 1e plantdagen in 
maart werden een groot feest en met heel veel 
vrijwilligers werd het complete terrein aangelegd. 
Eind 2018 kwam er nog wat aanplant bij. 
In voorjaar 2019 werd een informatiebord en een 
toegangshek geplaats, waarna in mei 2019 het 
terrein feestelijk werd geopend. In maart 2020 was 
de 2e ronde aanplant. 
Een voedselbos aanleggen gebeurt in fases 
gedurende een aantal jaren. In deze jaren zijn de 
planten aan het groeien en kan men nog geen 
grote oogst verwachten. Na enkele jaren – en 
afhankelijk van de hoogte van struiken en bomen 
– kunnen er schaduwplanten bij geplant worden. 
En altijd valt er wel iets bij te zetten in het 
groeiende bos.

Onderhoud, opstart en bij-plantingsfase
Elk seizoen heeft zijn werkzaamheden, inspectie 
van de planten, bramenstruiken verwijderen, de 
opschot van de hulpbomen in toom houden en 
weg hakken, rondleidingen geven en natuurlijk 
oogsten en verwerken.

De landelijke aandacht voor dit burgerinitiatief en 
openbaar voedselbos is groot . Er zijn veel 
aanvragen voor rondleidingen en informatie, niet 
alleen van particulieren maar ook van scholen en 
universiteiten. Studenten kunnen hier ervaren hoe 
alles erbij staat en willen graag op de hoogte 
gehouden blijven. Dit initiatief heeft vele volgers 
gekregen en overal in Nederland worden nu 
voedselbossen aangelegd.

Jaarverslag Voedselbos 2021
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In de zomer van 2021 heeft de ALV ingestemd met 
het overdragen van het onderhoud aan de IVN. 
Deze onderhoudsovereenkomst van het terrein, 
wat eigendom is van de gemeente, zal in maart 
2022 officieel ondertekend worden.

De vervolgfase
Voor deze overdracht heeft Evelyn een vervolgboek 
geschreven voor de actieve vrijwilligers van 
Voedselbos Zeewolde. Hierin staat :

•  De samenvatting van de realisatie van ons 
voedselbos

•  uitleg over wat en voor wie een voedselbos is, 

•  hoe te onderhouden,

•  basisverhalen voor een rondleiding en

•  de plattegronden met de soortenkaarten

Jaar 2021 activiteiten
In januari werd door de gemeente de 7 over-
gebleven populieren, het zogenoemde buizerd-
bosje, wegens boomonveiligheid omgekapt. Er kon 
helaas, wegens kosten aspecten, niet per boom 
omgehakt worden. Groot materieel werd uitgerukt 
en met aanwijzingen van ons kon er zo min 
mogelijk beschadigd en heen en weer worden 
gereden. Uit voorzorg zijn een groot aantal planten 
uitgegraven en elders ingekuild en later weer terug 
gezet. De stompen van de bomen staan er nog en 
enkele stammen, met name degene waar de 
paddenstoelen zo mooi zichtbaar zijn, hebben een 
plek in het bos gekregen.

Elke laatste zaterdag in de maand komen een 
aantal vrijwilligers bij elkaar om te klussen

•  In winter en vroege voorjaar met name 
bramenstruiken verwijderen 

•  vanaf midden zomer worden de hulpbomen, te 
hoge populieren en elzen gekort of omgehakt. 
Met de afgehakte takken wordt o.a. het 
vlechtwerk rond de vijver aangevuld. De overige 
stammen en takken met bladeren worden 
verspreid om als bodembedekker te dienen. 

•  In hoog zomer wordt de vijver voor een groot 
deel ontdaan van jonge wilgen en riet en 
daarnaast wordt een stuk zand vrij van jonge 
bomen gehouden zodat in het voorjaar de 
zandbijen weer kunnen nestelen.

•  Verder wordt er geoogst en – waar nodig - aan 
plant verzorging gedaan (denk aan opbinden).

De bezoekersactiviteiten
mei –  Kruiden inventarisatie van de plantengroep 
juni -  6  Master studenten Global Sustainability 
Science van de universiteit van Utrecht, meerdere 
sociale onderzoeksdagen.

•  medewerking aan project van 7 masterstudenten 
Wageningse universiteit

•  Grote groep zen peacemakers

•  8 Rondleidingen in juli, augustus en september 
(allen volgeboekt).

•  Daarnaast wordt het bos regelmatig bezocht 
door inwoners van Zeewolde en 
geïnteresseerden van elders.

•  Vrijwel alle themagroepen komen regelmatig het 
voedselbos bezoeken, hetzij om te inventariseren 
en/ of mooie foto’s te maken van de bloemen en 
planten, paddenstoelen, de vele bijzondere 
spontaan opgekomen kruiden en vooral van de 
vele verschillende insecten die volop te vinden 
zijn in het voedselbos.

•  Overige bezoekers: er zijn regelmatig reeën, 
vossen en eekhoorns in het bos gezien. Op de 
wildcamera zijn ook een boommarter een 
wezeltje en 2 houtsnippen vast gelegd. Er zullen 
vast nog meer dieren het voedselbos bezoeken.

De kernploeg bestaat uit de initiatiefnemers: 
Evelyn Derksen - adviseur, voedselbos deskundige 
en voedselbosontwerper, geven van rondleidingen;
Lydia Waterreus – algeheel coördinator, begeleiden 
vrijwilligers en studenten, geven van rondleidingen;
en een aantal vaste vrijwilligers

Namens de voedselbosgroep,
Lydia Waterreus, coördinator
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We hebben dit jaar helaas weinig activiteiten 
ontplooid. Dat heeft voor een groot deel te maken 
met corona, we konden niet bovenop elkaar naar 
een paddenstoel staan kijken. Toch hebben we in 
oktober tweemaal een excursie georganiseerd, 
maar wel coronaproof. Ideaal, het enige nadeel is 
dat je voor onze methoden veel vrijwilligers nodig 
hebt, wat overigens beide keren lukte.
De eerste excursie werd door 5 mensen bezocht en 
het regende oponthoudelijk. Voor de jongsten werd 
dat toch een probleem. De tweede excursie werd 
bezocht door ca. 20 mensen en was een succes.

Trudy van der Goes, 
coördinator paddenstoelengroep

Jaarverslag paddenstoelengroep 2021

Vanwege de corona hebben de activiteiten van de 
tuingroep het eerste deel van het jaar stilgelegen. 
Pas in april hebben we de activiteiten weer 
opgestart. Eerst in groepjes van 4, rond juni weer 
met de hele groep. Vanwege het late tijdstip, was er 
veel achterstallig onderhoud in de tuin (IVN pad, 
Blote voeten pad, doolhof, hagen, onkruid etc).

We hebben heel hard gewerkt om de tuin weer op 
orde te krijgen voor de eerste publieksactiviteiten, 
we hebben hulp gehad van de kruidentuinleden. 

Doordat we pas laat konden starten en het koude 
voorjaar, hebben we minder kunnen doen in de 
moestuin. We hebben met elkaar een nieuw plan 
gemaakt voor de moestuin.
In de verhoogde bakken in de moestuin gaan we 
verschillende eenjarige tuinkruiden zaaien. In de 
moestuin zijn verschillende bessenstruiken geplant 
een klein deel blijft open voor moestuinplanten oa 
aardbeien en rabarber.

Er zijn 2 grote watertanks geplaatst bij de Roode 
schuur. Door het opvangen van het regenwater, 
hoeven we nu minder gebruik te maken van 
kraanwater voor de moestuin. In de winter worden 
de tanks leeggemaakt en afgesloten om vorst-
schade tegen te gaan.

Afgelopen  jaar hebben we een aantal grote 
aanschaffen gedaan. Er zijn 2 accu’s gekocht voor 
de Husqvarna bosmaaier en heggenschaar, hiervan 
maakt ook de groep van het  voedselbos gebruik. In 
het najaar bleek ook de grasmaaier aan vervanging 
toe. Er is een nieuwe oplaadbare Honda grasmaaier 
aangeschaft.

We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator. Tot 
die tijd gaan we de taken van de tuingroep onder-
verdelen onder de leden.

Brigitte Hoogervorst
Coördinator tuingroep

Jaarverslag tuingroep 2021
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Item School Groep Leerkracht Datum/Tijd

Zorgen voor 
vogels

OBS `t Kofschip 3/4 , Groep 3/4 Laura Manten 15-01-2021 tot 05-02-2021

Slakken OBS Panta Rhei 4 , Groep 4b Robbert-Jan van 
Vulpen

16-04-2021 tot 21-05-2021

Spelen met water KBS De 
Toermalijn

3 , Groep 3 Rianne Wienk 16-04-2021 tot 21-05-2021

Spelen met water Omniumschool 1/3 , Groep 1-3 D. den Uijl en 
B. Smalbrugge

28-05-2021 tot 18-06-2021

Vlinders SBO De 
Springplank

3/4 , Groep A Marije Weggen en 
Naomi Verduijn

28-05-2021 tot 18-06-2021

Bijen In de lichtkring 3-09-2021 tot 01-10-2021

Bijen In de lichtkring 01-10-2021 tot 29-10-2021

Vlinders OBS ‘t Wold 3-09-2021 tot 24-09-2021

Vlinders IBC Kaleidoscoop 01-10-2021 tot 29-10-2021

Het weer PCBS De 
Richtingwijzer

5-11-2021 tot 26-11-2021

Het weer IBC Kaleidoscoop 26-11-2021 tot 24-12-2021

Leskisten in 2021
In de zomer van 2021 zijn de leskisten aangevuld, up-to-date gemaakt of verwijderd. De leskisten worden 
afgeleverd op school en na 3 weken weer opgehaald.

Activiteiten voor de scholen
Tot de grote vakantie zijn alle activiteiten in verband met corona afgezegd. In totaal zijn vanaf eind 
september tot half november 736 leerlingen in de Roode schuur geweest voor verschillende activiteiten (zie 
overzicht hieronder). In totaal hebben we 12 gidsen, waarvan 4 aspirant zijn.

Excursie School Groep Aantal leerlingen

Bodemdiertjes KBS De toermalijn 4 25

Bodemdiertjes In de Lichtkring 5/6 49

Bodemdiertjes KBS De toermalijn 6 24

Bodemdiertjes KBS De toermalijn 6 26

Bosvruchten KBS De toermalijn 6 24

Bosvruchten KBS De toermalijn 6 26

Natuurontdektocht OBS ‘t Wold 8 22

Natuurontdektocht OBS De Wetering 1/2a 23

Natuurontdektocht OBS De Wetering 1/2b 22

Jaaroverzicht scholengroep 2021
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Excursie School Groep Aantal leerlingen

Natuurontdektocht KBS De toermalijn 5 28

Paddenstoelen PCBS De Regenboog 2/3 25

Paddenstoelen PCBS De Regenboog 4/5 25

Paddenstoelen KBS De toermalijn 5 28

Paddenstoelen KBS De toermalijn 5 28

Paddenstoelen OBS ‘t Wold 1/2a 20

Paddenstoelen OBS ‘t Wold 1/2b 20

Paddenstoelen KBS De toermalijn 7 20

Paddenstoelen KBS De toermalijn 6 26

Paddenstoelen KBS De toermalijn 6 24

wintervoorraden SBO de Springplank A 13

Wintervoorraden KBS De toermalijn 6 24

Wintervoorraden KBS De toermalijn 6 26

Bodemdiertjes KBS De toermalijn 4 25

Wintervoorraden KBS De toermalijn 7 20

Wintervoorraden KBS De toermalijn 7 20

Paddenstoelen OBS Panta Rhei 4a 20

Paddenstoelen OBS Panta Rhei 4b 20

Paddenstoelen OBS Panta Rhei 3a 20

Paddenstoelen OBS Panta Rhei 3b 20

Wintervoorraden KBS De toermalijn 3 22

Wintervoorraden KBS De toermalijn 3 21



15

Ondanks de coronamaatregelen die vaak roet in 
het eten gooide dit jaar zijn wij er toch een paar 
keer op uit geweest. Heerlijk met een klein groepje 
en volgens de 1,5 meter regel toch nog leuk foto’s 
kunnen maken en van elkaar kunnen leren. De 
Veldlessen zijn altijd erg leuk en ontspannen. 
De kick-off van het seizoen lag in april en een fikse 
wandeling op Landgoed Appel bij Nijkerk. Waar de 
Zonnedauw al in al zijn glorie stond te bloeien. 

Verder zijn wij naar o.a. naar Hierden geweest, en 
ook bij het gronddepot valt enorm veel te zien en te 
ontdekken. De klapper van het jaar is toch ons 
inmiddels jaarlijks uitje naar Duitsland. Net over de 
grens zit het Wildpark Anholter Schweiz in 
Isselburg. Een gezamenlijke hobby komt de sfeer 
zeker ten goede. Dit alles gaat onder leiding van 
Hans Lodewijk of ondergetekende. Wij zijn ook een 
aantal keren weer in de Roode Schuur geweest met 
de bespreekavond. Ook hier was de opkomst erg 
klein. Maar ondanks dat, ook erg gemoedelijk. Als 
de groep kleiner is kun je soms ook wat beter feed 
back geven op de foto’s, en ook dat is wel eens leuk. 
Dit jaar zijn er 2 nieuwe leden bij gekomen.

De groep bestaat inmiddels uit 16 leden. En met 
1 gast-lid dit i.v.m. een verhuizing, maar nog vaak in 
Zeewolde te vinden. Wij hopen dat in 2022 de covid 
ons minder parten gaat spelen. 
Wij gaan zo door met mooie fotomomenten in 2022

Namens fotogroep IVN Zeewolde,
Esther Borkent, coördinator

Jaarverslag 2021 fotogroep IVN

Foto: Esther Borkent

Foto: Lydia Waterreus. Keurig op 1,5 meter…
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Jaarverslag wandelgroep: IVN natuurwandelingen in 2021

Donderdag Route Aantal wandelaars Notities

7 jan Geannuleerd vanwege corona

21 jan Geannuleerd vanwege corona

4 feb Geannuleerd vanwege corona

18 feb Geannuleerd vanwege corona

4 mrt Geannuleerd vanwege corona

18 mrt Geannuleerd vanwege corona

1 apr IVN natuurpad met extra lus 
naar dijk

12 2 aan 2 met ruimte er tussen

15 apr Half verharde pad door de 
Stille Kern

14 2 aan 2 met ruimte er tussen

6 mei Wielewaalroute in het 
Harderbos, blauwe pijlen

11 In groepjes van 4 p.

20 mei Vanaf P de Banken naar 
Voorlanden tot haven

20 1e wandeling na versoepeling 
met 2 groepen van 10 p.

3 juni Vanaf P camping de Parel 11

17 juni Vanaf P Harderbos bij golfbaan 6 Heel erg warm. IJswater en koffie 
toe als afsluiting voor zomer.

Zomer

2 sept Vanaf de RS langs van de 
Pavert naar Voorlanden

17 Ton en Jeannette liepen weer 
mee. Traktatie Wally en Johan.

16 sept Vanaf de RS tegenover het bos 
in rode route ongeveer

18 3 nieuwe wandelaars gaan mee.

7 okt Vanaf P Flediteweg voor 
viaduct rechts, route door de 
Stille vallei. 

12 Erg mooi, verrassend gebied.

21 okt Vanaf RS klein rondje. 12 Veel paddenstoelen, bijv. de 
draadknotszwam.

4 nov Vanaf de RS oversteken, 
dennenbos, mountainbike pad 

9 Veel paddenstoelen, bijv. oor-
lepelzwam, aardster.

De eerste 6 natuurwandelingen in 2021 werden 
geannuleerd vanwege de landelijke lockdown. 
Nadat we weer met 2 mensen buiten mochten 
wandelen, zijn we gestart met bewegwijzerde 
wandelingen. Zo konden we weer op pad, 2 aan 2. 
Daarna in groepjes van 4 en tot slot weer met de 
hele groep. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn 
we in mei en juni door blijven wandelen.

In 2021 is een Whatsapp groep aangemaakt voor 
de IVN wandelgroep voor last-minute berichten en 
het delen van foto’s bijv. Daarnaast wordt 
informatie gedeeld via de mail. Hiervoor wordt het 
volgende e-mailadres gebruikt: wandelgroep@ivn-
zeewolde.nl 
Hieronder staat het overzicht van de wandelingen 
die we gemaakt hebben.
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Donderdag Route Aantal wandelaars Notities

18 nov Vanaf P camping de Dasselaar. 
Ri dijk, via MTB pad, langs 
plasjes. 

19 1 nieuwe wandelaar. Goudhoed,  
veel witte bundelridderzwam.

2 dec Vanaf P Horsterparc aan de 
Bosruiterweg een rondje. 

12 1 nieuwe wandelaar. Bomen, 
paddenstoelen, beversporen.

16 dec Vanaf RS langs de windtunnel 
richting strand en terug.

18 Na afloop koffie/thee/chocomel 
buiten bij de RS, vuurkuil aan.

Vrijdag Route Aantal wandelaars Notities

29 jan Geannuleerd vanwege corona

23 apr Klompenpad bij Nijkerk 
Appelpad 8 km

8 Mooie afwisselende route

25 juni Roggebotstaete, wandeling 
over het landgoed en langs 
genenbank

18 Ongeveer 8 km

29 okt Vanaf Hierden, naar 
Veluwemeer, Essenburgh, 
landgoed Hulshorst

9 Prachtig weer, herfstkleuren. 
Tineke is jarig en trakteert.

Er zijn in 2021 17 wandelingen gemaakt met in 
totaal 226 wandelaars, gemiddeld 13 wandelaars 
per wandeling. Het team dat de wandelingen 
voorbereidt en begeleidt is gelijk gebleven aan vorig 
jaar. Het wandelteam bestaat uit: Tineke Pieterse, 
Agnes Roskam, Johan de Muynck, Edwin Verheijen, 
Trudy van der Goes, Henny Karssen, Thilde van der 
Perk en Marleen Wessels.

Kuierwandelingen
In 2021 is ook gestart met kuierwandelingen 1x per 
maand op dinsdagmorgen. Na een wandeling van 
ongeveer 1 uur wordt met elkaar koffie gedronken 

bij de Roode Schuur. Deze wandelingen zijn 
opgenomen in het programma van publieks-
activiteiten omdat ook niet-leden mee kunnen 
wandelen. In 2022 zullen ze ook worden 
opgenomen in het wandelprogramma.

Aantal leden wandelgroep
Op 31-12-2021 zijn 55 leden ingeschreven bij de 
wandelgroep. Er hebben zich in de loop van 2021 3 
leden uitgeschreven. 

Marleen Wessels
coördinator wandelgroep
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Tot aan de zomer konden de publieksactiviteiten 
geen doorgang vinden vanwege de corona 
maatregelen. Maar vanaf juli barstte ons 
programma los. Vol enthousiasme zijn veel en heel 
verschillende activiteiten gerealiseerd. Wat 
bezoekersaantallen betreft waren er een paar 
uitschieters: 

•  De ruilmiddag en prijsuitreiking rond het 
natuurplaatjesalbum

•  De open dagen van de Roode Schuur met 
broodjes bakken, speurtocht, blotevoetenpad, 
etc

•  De markt en puzzeltocht tijdens de week van de 
duurzaamheid

Ook de nacht van de nacht en het herfst knutselen 
werd goed bezocht.
In onderstaande tabel staan alle bezoekers-
aantallen opgesomd.

Marleen Wessels
coördinator publieksactiviteiten

Jaarverslag publieksactiviteiten 2021

plaatjesruildag

prijsuitreiking door Marieke Moens

eindeloos sorteren het balieteam staat klaar
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het opbouwen van de markt

Doe eens lekker duurzaam markt

de kwetterdag-workshops

gezellig rond de vuurkuil met muziek 
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Publieksactiviteiten 2021 bezoekersaantallen

Datum IVN activiteit Bezoekers incl. Totaal

ldn n-ldn kind totaal vrijw.

Juli

zaterdag 3 juli 
21.00-23.00 uur

Midzomer schemerwandeling 
Voorlanden vanaf P de Banken

2 17 1 20 3 23

zondag 4 juli
13.30-15.30 uu

Kruidenmiddag 3 5 1 9 5 14

dinsdag 13 juli 
10.00 uur

Kuieren met koffie 10 10 2 12

zaterdag 17 juli 
13.30-15.30 uur

Broodjes bakken/blote-
voetenpad/doolhof, vuurkuil

2 12 24 38 4 42

dinsdag 20 juli 
10.00-12.00 uur

Bosspelletjes, 6-12 jaar 2 13 15 2 17

zondag 25 juli
13.30-15.30 uur

Natuur ontdek tocht 
Start 13.30-14.00 uur

4 2 6 4 10

Augustus

zondag 1 augustus
13.30-15.30 uur

Fietstocht, vogels,bomen,enz. 0 0 0 0 4 4

zaterdag 7 augustus
13.30-15.30 uur

Natuur ontdek tocht
Start 13.30-14.00 uur

0 0 0 0 4 4

dinsdag 10 augustus
10.00-12.00 uur

Bosspelletjes, 6-12 jaar 
(afgelast)

0 0 0 0

dinsdag 10 augustus
10.00 uur

Kuieren met koffie 4 2 6

zondag 15 augustus
13.30-15.30 uur

Speurtocht voor het gezin
Start 13.30-14.00 uur

2 10 5 17 4 21

September

zondag 5 september
13.30-15.30 uur

Excursie bosvruchten met 
powerpoint bosvruchten

0 0 0 0 4 4

zaterdag 11 september 
13.30-15.30 uur

Excursie bosvruchten met 
powerpoint bosvruchten

1 0 0 1 4 5

dinsdag 14 september
10.00 uur

Kuieren met koffie 0 0 0 2 2

zondag 19 september
13.30-15.30 uur

Film Horsterwold/
Rondleiding voedselbos

4 4 0 8 5 13

zondag 26 september
13-00-16.00 uur

Open schuur 2 29 15 46 4 50

Oktober

zaterdag 2 oktober
07.00-17.00 uur

Euro Bird Watch  Biezenburcht 15 4 19

zondag 3 oktober
13.30-15.30 uur

Excursie Paddenstoelen 4 1 4 9 6 15



21

Zaterdag 9 oktober
10.00-16.00 uur

Lokale productenmarkt ihkv 
week van de duurzaamheid

317 108 425 25 450

Zondag 10 oktober 
10.00-16.00 uur

Lokale productenmarkt ihkv 
week vd duurzaamheid 
(vervallen)

dinsdag 12 oktober
10.00 uur

Kuieren met koffie 0 1 1

woensdag 13 oktober
14.00-16.00 uur

Puzzeltocht gronddepot 5 15 25 45 4 49

zaterdag 16 oktober
13.30-15.30 uur

Excursie Paddenstoelen 5 16 3 24 6 30

woensdag 20 oktober
13.30-15.30 uur

Bosspelletjes, 6-12 jaar 7 7 2 9

zaterdag 23 oktober
19.30-22.00 uur

Nacht van de Nacht
8-88 jaar

16 9 25 12 37

zondag 31 oktober
13.30-15.30 uur

Knutselen met 
herfstmaterialen

6 12 18 36 5 41

November

zondag 7 november
13.30-15.30 uur

Braakballen pluizen 3 8 11 22 4 26

dinsdag 9 november
10.00 uur

Kuieren met koffie 1 2 3

zaterdag 13 november
13.30-15.30 uur

Winterfair (vervallen)

zondag 21 november
13.30-15.30 uur

Vogelvoer maken (afgelast)

December

zaterdag 4 december
10.00-12.00 uur

Pepernoten wandeling 7 8 8 3 26

zondag 19 december
13.30-15.30 uur

Kerststukjes maken (afgelast)

Totaal 933

Online lezingen in 2021 aantal wie
11 feb door Lodewijk van Kemenade  42 leden IVN Zeewolde + vrijw. gronddepot
11 maart door Evelyn Derksten  66 leden IVN Zeewolde + vrijw. voedselbos
15 april door Hans Breeveld  50 leden IVN Zeewolde, Almere, Nijkerk, 
    Dronten, Lelystad, NGO + vrijwilligers SBB
Totaal  158

Natuurplaatjesalbum
16 juni Ruilmiddag Deen  67 incl. 12 vrijw
3 juli Prijsuitreiking en ruilochtend  63 incl. 11 vrijw + 2 DEEN medewerkers
Totaal  130
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Expositie 2021
In 2020 en 2021 is door de fotogroep hard gewerkt 
aan het natuurplaatjes album in samenwerking met 
Deen supermarkt. Voor de expositieruimte heeft 
Wendela 30 foto’s uit het plaatjesalbum 
geselecteerd en af laten drukken. Voor de ruil-
middag en prijsuitreiking in juni 2021 zijn deze 

foto’s op de bruine wand gehangen en boven de 
lage kasten. We zijn erg blij met deze prachtige 
foto’s die we nog vaak kunnen gebruiken.

De expogroep, 
Wendela van Lynden en Marleen Wessels

Jaarverslag 2021 Expositiegroep

Drukte tijdens de ‘doe eens lekker duurzaam markt’ met op de bruine wand links en de witte wand rechts de nieuwe 
foto’s. Deze foto is gemaakt door Hanneke Barendrecht.
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Jaarplannen 2022

Voor komend jaar spreken wij de verwachting uit 
dat dit een pandemie-vrij-jaar wordt waarin weer 
gewoon vele activiteiten door kunnen gaan.
Het voornemen is om meer cursussen voor te 
bereiden zodat deze het jaar daarop  kunnen 
worden uitgerold.

IVN regio wil een regiodag organiseren waarbij alle 
actieve IVN-Flevolanders elkaar kunnen ontmoeten 
en informatie kunnen uitwisselen. 

Wij wensen de coördinatoren van de verschillende 
themagroepen veel plezier en succes toe en 
spreken de wens uit dat vele IVN-ers hen, waarbij 
mogelijk,  ondersteunen en er ook van genieten.

Bestuur mutaties:
Bij de komende ALV is de 2e termijn van de 
voorzitter verstreken. Vanzelfsprekend is het 
wenselijk dat een nieuwe kandidaat zich meldt en 
het stokje overneemt. 

Bezetting bestuur:
Voorzitter – Lydia Waterreus
Secretaris – Joke Captijn
Penningmeester – Gerda Koornstra
Algemeen bestuurslid – Ronnie Bennink

Veel plezier met alle natuur activiteiten binnen IVN 
in 2022!

Namens het bestuur,
Lydia Waterreus, voorzitter
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Datum Activiteit VWG-avond Kader Wie organiseert

Datum Activiteit VWG-avond Kader Wie organiseert

06-02 Oostvaardersplassen 9.00 uur Praambult vwg excursie Peter

20-02 Vogelvoer maken Algemeen Noor en Ronnie

05-03 Schone randmeren Algemeen Ronnie

26-03 Puttergemaal Vwg excursie Henriëtte

10-04 Vogelexcursie weidevogel Arkemheen Algemeen Trudy

23-04 Grote Trap op de fiets Vwg excursie Trudy

18-05 Plan Roerdomp vwg excursie Peter

25-05 huiszwaluwen vwg avond Anke

29-05 Markerwadden dagexcursie

22-06 huiszwaluwen vwg avond Anke

29-06 Stille Kern Vwg avond Peter

27-07 Laakse Slenk Vwg avond Noor

27-08 Wieden Vwg excursie Hennie

24-09 Voorlanden vwg avond Henriëtte

01-10 Euro Birdwatch Publieksactiviteit Allen

04-10
Voorbereiding vogelherkenningscursus 
2023

vwg avond Henriëtte

29-10 Boshuis Drie +pannenkoeken Vwg excursie Ron

30-11 Braakballen pluizen kiekendieven Henriëtte

07-12 Bosuilen Rode koper Vwg avond Wilma

21-12 Kerst Quiz vwg avond Wilma

Er komt nog een publieksactiviteit  uilenballen pluizen.

Jaarplan Vogelgroep programma 2022
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Activiteiten 2022

Excursie datum gidsen

Kruidenmiddag 13-16 uur

Plantenverkoop

Kruidentuin activiteiten 20212

Activiteit datum begeleiders

Plantenverkoop Elke keer als de schuur open is. Jan Zuidberg 
Kruidentuingroep

Onderhoud kruidentuin 2022  (in principe van 9 – 12 uur)

Datum Wat te doen

26 februari Onderhoud

26 maart Onderhoud 

16 april Onderhoud 

30 april Onderhoud

14 mei Planten uit de kruidentuin in potjes zetten en klaar maken voor verkoop.  
Klein onderhoud

28 mei Onderhoud 
Planten uit de kruidentuin in potjes zetten en klaar maken voor verkoop.

11 juni Onderhoud 
Planten uit de kruidentuin in potjes zetten en klaar maken voor verkoop.

25 juni
Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren, klaarmaken voor 
kruidendag op …

2 juli Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren 
Gereed maken voor de kruidenmiddag van …

16 juli Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren

6 augustus Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren 

20 augustus Onderhoud 

3 september Onderhoud. Overleg over de rest van het jaar voor de kruidentuin.

Jaarplan plantengroep 2022
Overzicht activiteiten en excursies
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Inventarisatie planten in de bermen en het voedselbos

Benco regelt de plaats en tijd van vertrek naar een locatie. Benco geeft dit door aan de ledenadministratie. 
Hij regelt een mail naar alle leden om aan te geven dat iedereen mee kan. Wel even via de mail opgeven 
aan Benco (ivn.zeewolde@gmail.com)

26 april 10 mei 24 mei 7 juni

21 juni 5 juli 19 juli 2 augustus

16 augustus 30 augustus 14 september 28 september

Na onderling overleg kan ook aansluitend aan een onderhoud ochtend van de kruidentuin 
geïnventariseerd worden. 

We hebben nog niet besproken wat we volgend jaar gaan doen, maar wat mij betreft zetten we dit door. 
Er zijn nog genoegd bermen te inventariseren. We moeten eigenlijk wat verder het buitengebied in….ook 
om zicht te krijgen op bermen langs boerenland. Hoe slecht gaat het hiermee… of zou het allemaal wel 
meevallen??

Activiteiten voor de plantengroep

Wanneer Wat Gecoördineerd door:

… Mossen verzamelen voor de mossentafel. Vertrek 
vanaf de Roode Schuur om 13.00 uur.

Jan

4 juni Bezoek aan de A.Vogel tuinen in Elburg Jan

29 november Jaarlijkse plantengroep overleg Jan

Indien er ruimte is kunnen niet-plantengroep leden ook meedoen met de activiteit. Wel even opgeven bij 
Jan Zuidberg (ivn.zeewolde@gmail.com)
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Rondleidingen op aanvraag verzorgen

Elke laatste zaterdag van de maand is er een 
voedselbos klusdag voor de vrijwilligers.

Belangrijkste regel in een voedselbos is ‘verstoor zo 
min mogelijk de grond’; dit houdt voor ons in:

a) Voorjaar:

•  Terughoudend zijn met het betreden buiten de 
paden i.v.m. uitlopen planten en broedseizoen.

•  Aanplant bekijken wat goed uitloopt, fruit 
dunnen, paden maaien, herstel werkzaamheden 
rillen en hekken.

•  Oogsten eerste bessen, kruiden en eetbaar blad

•  Rondleidingen geven

b) Zomer

•  Tot langste dag laten wij alles doorgroeien, 
daarna begint de zomersnoei van overtollige 
pioniers

•  De ruigtekruiden zijn nuttig, verbeteren de 
bodem (automulch) en beschermen de aanplant 
tegen volle zon en wind, geven voedsel voor 
insecten en schuilplaatsen aan vogels en worden 
slechts om cosmetische reden terug gesnoeid of 
als ze zonminners belemmeren. 

•  Oogsten bessen, eetbare bloemen en blad

•  Wegknippen zijscheuten en wortelopslag 
onderstam

•  Paden maaien

Jaarplan Voedselbos 2022

•  Incidenteel verwijderen opslag bomen en 
struiken en als mulch (bodembedekking) voeding 
tussen de beplanting leggen.

•  Oogsten: bessen, jong blad en jonge scheuten, 
fruit

•  Alleen bij serieuze droogte water geven

c) Herfst

•  Oogsten bessen, fruit en noten

•  Voorbereiden nieuwe aanplant

•  Planten nalopen op knellende labels, touw en 
stokken

•  Verwijderen van te hoge opslag bomen

•  illen aanvullen 

d) Winter

•  Alle bramen tot onder de nieuwe knop (zit net 
onder de grond) afknippen

De kernploeg bestaat uit de initiatief nemers: 
Evelyn Derksen - adviseur, voedselbos deskundige 
en voedselbosontwerper, geven van rondleidingen;
Lydia Waterreus – algeheel coördinator, begeleiden 
vrijwilligers en studenten, geven van rondleidingen,
En een vaste kern vrijwilligers.

Namens de voedselbosgroep,
Lydia Waterreus, coördinator
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Jaarplan paddenstoelengroep 2022

Voor het jaar 2022 is het doel zeker om meer te 
organiseren, met name ook voor de padden-
stoelen groep zelf. Hopelijk kunnen we in oktober 
weer publieksexcursies organiseren waarbij er ook 
voor jonge deelnemers activiteiten zijn. Ook zou het 
mooi zijn als we iets kunnen gaan bijdragen aan 
kartering.
In 2022 willen we ook weer een cursus organiseren, 
waar ditmaal ook mensen van buitenaf aan mee 
kunnen doen. Zo kan de paddenstoelengroep 
groeien en krijgen we er hopelijk weer een paar 
nieuwe leden bij.

Trudy van der Goes, 
coördinator paddenstoelengroep

Jaarplan tuingroep 2022

Plannen genoeg voor komend jaar:

•  perken met zaaigoed, vlinder en bijenmengsels

•  de vijver achter in de tuin op orde maken 

•  oude granen zaaien voor de scholengroep
Naast alle andere onderhoudsklussen genoeg werk 
voor de tuingroep.

Brigitte Hoogervorst
Coördinator tuingroep

 Jaarplan fotogroep 2022

Gewoon doorgaan volgens ons eigen programma. 
Ik ga bespreken in de groep om 1 a 2x een soort 
van kids fotomiddag te gaan organiseren. Idee wat 
ik voor ogen heb is een klein uurtje theorie/info en 
daarna het veld in te trekken. Voor zowel 
spiegelreflex of systeemcamera. Maar er moet wel 
draagvlak voor zijn binnen de groep. Dit gaat in 
2022 nog niet lukken denk ik. Hopelijk lukt het in 
2023 wel. 

Namens fotogroep IVN Zeewolde,
Esther Borkent, coördinator
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Kuierwandelingen: 
De 2e dinsdag van de maand een wandeling van ca 
1 uur met koffie/thee na afloop

Donderdagwandelingen:
De 1e en 3e donderdag van de maand een 
wandeling van ca 2 uur 

Seizoenswandeling:
De laatste vrijdag van het kwartaal een wandeling 
van ca 4 uur
Alle wandelingen starten om 9.30u vanaf de Roode 
Schuur, Dasselaarweg 29 in Zeewolde. De data 
staan in onderstaand schema. 

Aanmeldingen graag per e-mail sturen naar 
wandelgroep@ivn-zeewolde.nl

Natuurwandelen met IVN voorjaar 2022

Schema natuurwandelingen voorjaar 2022

Wandeldag Duur Data Voor wie Aanmelden Kosten

Dinsdag 1 uur 8 februari
8 maart
12 april

leden en  niet-leden ja € 1,50 leden
€ 2,50 niet-leden

Donderdag 2 uur 20 januari 
3 februari 
17 februari 
3 maart
17 maart
7 april
21 april

leden

niet-leden kunnen 1x 
gratis proef wandelen

nee geen

Vrijdag 4 uur 28 januari
29 april

leden
niet-leden: zie 
hierboven

ja geen

Route Downloads in 2021

In 2021 werd al goed gebruik gemaakt van de 
Routes app in Zeewolde. Hieronder een 
overzicht:

ID Naam Downloads

2779 Ontdek de Voorlanden 167

2971 Ontdek de Stille Kern 156

2566 Bijzondere bomenroute 125

2837 Avonturenpad 95

3025 Ontdek het Harderbroek 70

2564 Natuurpad Zeewolde 68

2765 Speel en struinroute 
 in het Gronddepot 50
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Jaarplan publieksactiviteiten 2022

Op dit moment, januari 2022, geldt er weer een 
lockdown, maar toch hebben we alweer een mooi 
programma klaar liggen voor de eerste helft van 
2022. Hopelijk kunnen de schuurdeuren weer snel 
open.

Marleen Wessels
coördinator publieksactiviteiten

Jaarplan expositiegroep 2022

Plannen 2022 
Er waren plannen gemaakt met de gemeente 
Zeewolde en de IVN Flevoland om een opgegraven 
gewei van 6000 jaar oud tentoon te stellen in de 
Roode Schuur en daarom heen iets te vertellen 
rond vroegere leef en eet gewoontes. Op dit 
moment is niet bekend of en wanneer dit een 
vervolg krijgt. 

De invulling van de expositieruimte zal afhankelijk 
zijn van de activiteiten die gehouden worden, de 
thema’s die bij de scholen leven en de seizoenen. 
De expositiegroep bestaat uit 2 personen en we 
merken dat het moeilijk is om grote projecten te 
realiseren. Het ontbreekt ons eenvoudig aan tijd. 
Mocht iemand het leuk vinden om dit op te pakken 
dan horen wij dat graag.

Namens de expogroep, 
Wendela van Lynden en Marleen Wessels



Beleef de natuur!


