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Jaarverslag 2022

Algemeen
Het jaar 2022 zal in ons geheugen blijven hangen 
als het jaar waarin Nederland van crisis naar crisis 
ging.
Gelukkig kan onze vereniging wèl spreken over 
mooie dingen die we met elkaar hebben gedaan – 
voor ons zelf maar ook voor alle Zeewoldenaren.

Nadat de laatste Coronaperikelen aan het begin 
van het jaar waren opgelost konden alle groepen 
weer starten met het doel waarvoor zij waren 
opgericht.

Veel aandacht wordt besteed aan de kinderen: zij 
zijn de toekomst en nemen hetgeen zij bij ons 
hebben gehoord/geleerd mee voor later.  
Zo hebben wij in totaal 71 natuurlessen gegeven 
aan basisschoolklassen en zijn zowel in het voor- 
als in het najaar de tweede klassen van het RSG 
Slingerbos op excursie in het Voedselbos én in het 
bos rondom de Roode Schuur geweest.

Lydia, onze voorzitter, heeft na 6 jaar haar functie 
neergelegd. Op onnavolgbare wijze heeft zij deze 
jaren haar 'werk′ gedaan.  “O, typisch Lydia” was 
een normaal gezegde. Lydia is een heel goede 
voorzitter geweest. Altijd even enthousiast stond zij 
daar voor IVN en droeg dit ook makkelijk uit naar 
buiten, om jaloers op te worden. Wij zijn haar dan 
ook veel dank verschuldigd.

Helaas heeft zich geen enkele kandidaat aangemeld 
voor het voorzitterschap en zitten we vanaf medio 
2022 met een vacature. Met slechts drie bestuurs-
leden werd het moeilijk alle taken uit te voeren. Zo 
hebben wij bij 'Zeewolde voor elkaar' gezocht naar 
iemand die ons – zeker op administratief gebied – 
zou kunnen helpen. En dit is Arianne van der Vaart 
geworden. Zij is druk bezig met zich in te werken, 
en neemt al zaken over. Conclusie: we zijn zeer blij 
met haar; nu nog kandidaat bestuurslid maar wij 
verwachten dat dit op de ALV officieel wordt 
bekrachtigd. 

Terugkijkend op de activiteiten van 2022 denken we 
bijvoorbeeld aan:

•  de week van de Duurzaamheid. Gesteund door 
de gemeente Zeewolde konden wij  twee mooie 
gratis activiteiten organiseren: een zeer druk-
bezochte paddenstoelenmiddag en een speur-
tocht over het Gronddepot.  

•  het braakballen pluizen: het lukte maar net om 
alle deelnemers een plaatsje te geven.

•  de uitzending van Vroege Vogels. Een aantal van 
onze leden heeft met informatie over de vogels 
in het Harderbroek en de paddenstoelen op de 
voormalige zeebodem van de Voorlanden 
meegewerkt aan een uitzending die liet zien hoe 
mooi en gevarieerd Flevoland ook is.  

•  een zeer geslaagde dag naar de Markerwadden 
met 60 leden.

•  deelname aan de quiz ‘K wis’T. Deelname aan 
een dergelijke quiz blijkt het groepsgevoel te  
versterken. Geen geld gewonnen voor de kas, 
maar wel veel plezier gehad en de onderlinge 
band versterkt en een prachtige derde plaats als 
resultaat.

Een dik applaus voor alle actieve leden, die met hun 
inzet en tijd activiteiten bedenken en vervolgens 
uitvoeren, en die er daarmee voor zorgen dat IVN 
Zeewolde een levendige en actieve vereniging is – 
ook voor alle Zeewoldenaren. En daarnaast nog een 
extra compliment naar de coördinatoren van de 
themagroepen die dit allemaal aanjagen en 
coördineren. Heel veel dank!

Bezetting bestuur:
Voorzitter tot ALV – Lydia Waterreus
Voorzitter na ALV – Vacature
Secretaris – Joke Captijn
Penningmeester – Gerda Koornstra
Algemeen bestuurslid – Ronnie Bennink
Kandidaat algemeen bestuurslid – Arianne van der 
Vaart

Namens het bestuur, 
Joke Captijn, secretaris
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IVN afdeling Zeewolde: Financieel jaaroverzicht 2022

begroting 2022 ontvangen 2022 uitgaven 2022 begroting 2023

Totaal liquide middelen per 31-12-2021 € 14.466,76

Ontvangsten 2022

contributies € 2.000,00 € 2.254,00 € 2.250,00

donaties € 500,00 € 154,93 € 500,00

publieksactiviteiten € 1.000,00 € 2.642,35 € 2.500,00

subsidie € 2.300,00 € 3.122,40 € 2.300,00

Roode Schuur € 750,00 € 1.272,50 € 1.000,00

energie € 553,51 –

NL doet € 350,00 – € 350,00

educatief € 500,00 € 1.507,15 € 500,00

diversen € 1.440,78

Totaal ontvangsten 2022 € 7.400,00 € 12.947,62 € 9.400,00

kruisposten € 580,00

Totaal ontvangsten € 13.527,62

Uitgaven 2022

Roode Schuur € 1.500,00 € 806,78 € 750,00

publieksactiviteiten € 1.500,00 € 2.275,99 € 2.500,00

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

themagroepen € 350,00 – € 350,00

buitenterrein € 750,00 € 2.117,41 € 750,00

energie € 2.400,00 € 1.694,13 € 3.000,00

NL doet € 350,00 – € 350,00

verenigingskosten € 900,00 € 1.660,40 € 1.500,00

diversen € 1.209,50

Rentemeerrekening € 24,00 € 24,00 24,00

Totaal uitgaven 2022 € 7.874,00 € 9.788,21 € 9.324,00

kruisposten € 580,00

Totaal uitgaven € 10.368,21

Verschil ontvangsten/uitgaven 2022 € 474,00 € 3.159,41 € 76,00

Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

saldo Triodosbank € 7.880,09 € 4.512,73 € 7.625,29

saldo rendement rekening Triodosbank € 4.937,98 € 9.913,98 € 9.889,98

saldo kas € 180,45 € 40,05 € 110,90

Totaal liquide middelen € 12.998,52 € 14.466,76 € 17.626,17

Bezittingen

Totaal liquide middelen € 12.998,52 € 14.466,76 € 17.626,17
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In 2022 ben ik, in samenwerking met Ronnie, 
overgegaan op een nieuwe Excelindeling. Deze 
indeling werkt vlotter bij het invullen. Bij het 
toekennen van het onderwerp komt het bedrag 
direct in de juiste kolom. Dus geen risico meer op 
het verwisselen van twee cijfers achter de komma 
(bv 0,78 ipv 0,87, met daarna eindeloos zoeken 
waarom het saldo niet klopt). Ook heb ik 
geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de kosten 
en opbrengsten per themagroep. Maar dat valt 
tegen. Veel posten boek ik toch onder algemeen, 
omdat het niet duidelijk is bij welke themagroep het 
bedrag hoort of omdat het bedrag bij meerdere 
themagroepen past.

We hebben in 2022 € 3159,41 meer ontvangen dan 
we hebben uitgegeven. Oorzaken zijn:
1)  We hebben de gereserveerde opbrengst van het 

plaatjesalbum van € 3000, bestemd voor de 
modderspeelplaats voor kinderen, nog niet 
geheel uitgegeven. Het hout voor een water-
speelplaats is inmiddels besteld en geleverd. 
In 2023 wordt verder gewerkt aan de modder-
speelplaats.

2)  Ik had € 2400 begroot voor energie op basis van 
de gestegen gasprijzen. Maar door de hoge 
temperaturen in het voor- en najaar hebben we 
€ 1694,13 uitgegeven, een positief verschil van 
bijna € 800. Voor 2023 heb ik toch € 3000 
begroot voor het gas, omdat de gasprijzen voor 
dit jaar weer verhoogd zijn. Ik heb daarbij de 
hoeveelheid gas, die in 2019 is gebruikt, als basis 
genomen. Dus een oproep aan iedereen om heel 
bewust met de verwarming om te gaan.

Vanuit NMFF (Natuur- en MilieuFederatie Flevoland) 
hebben we een subsidie gekregen voor de 
vervanging van het bord aan de weg (is vernield). 
Op dit moment wordt gewerkt aan dit bord en dit 
zal geplaatst worden zodra het klaar is.

Grote uitgaven van 2022 waren:

•  nieuwe accu’s voor de bosmaaier en de heggen-
schaar;

•  de plaatsing van het informatiebord bij het hek;

•  hout voor een waterspeelplaats

•  hout voor het nieuwe bord bij de oprit naar het 
hek.

Opvallende inkomsten van 2022 zijn:

•  Een positief verschil van ruim € 360 bij de 
publieksactiviteiten.

•  Meer verhuur van de Roode Schuur, o.a. voor 
aan het Voedselbos gerelateerde cursussen,

•  In het voorjaar en in het najaar excursies aan 
tweede klassen voortgezet onderwijs van RSG 
Slingerbos in het Voedselbos en het bos.

•  In het kader van de week van de Duurzaamheid 
een subsidie van gemeente Zeewolde voor het 
organiseren van de paddenstoelenmiddag en 
speurtocht op het Gronddepot. Daardoor 
konden we die activiteiten gratis aanbieden, met 
heel veel belangstelling als gevolg.

•  De eerste betalingen voor de vogel herkennings-
cursus die in 2023 zal worden gegeven.

De kruisposten betreffen voor het grootste deel het 
inwisselen van contant geld voor de bank.
De diversen betreffen vooral het inschrijfgeld voor 
de excursie naar de Markerwadden. Dit bedrag is 
vervolgens betaald aan Natuurmonumenten.

Gerda Koornstra
penningmeester

Toelichting bij financieel jaaroverzicht 2022 en begroting 2023
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Datum

26 maart Begin onderhoud uitgevoerd. Culterra gestrooid.

16 april Onderhoud uitgevoerd, 3 vakken zijn klaar. Porgrond uitgestrooid.

26 april Wegberm inventarisatie gedaan langs de Baardmeesweg tussen de weg en de tocht.

30 april Onderhoud uitgevoerd, ook het laatste vak aangepakt. Basilicum en citroentijm geplant.

10 mei inventarisatie

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

24 mei inventarisatie

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

7 juni inventarisatie

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

21 juni inventarisatie

25 juni Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren, 

2 juli Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren

5 juli inventarisatie

16 juli Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren

19 juli Te warm voor inventariseren

2 augustus inventarisatie

6 augustus Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren 

16 augustus inventarisatie

20 augustus Onderhoud 

30 augustus inventarisatie

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

13 september inventarisatie

27 september inventarisatie

29 november Jaarlijkse plantengroep overleg

Jaaroverzicht Plantengroep 2022
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In 2022 heeft de plantengroep zich weer bezig-
gehouden met de kruidentuin, inventarisaties en 
activiteiten in de Roode Schuur. Ondanks de droge 
en warme zomer hebben de kruiden zich goed 
staande kunnen houden en was er ook genoeg om 
kruidenazijn te maken, voor gerechten die in de 
Roode Schuur zijn gemaakt en voor gebruik thuis.
2 mensen hebben zich aangemeld om te helpen in 
de kruidentuin. Marijke is gestopt met de kruiden-
tuin.
Helaas hebben we geen andere activiteiten voor de 
kruidengroep kunnen organiseren.
Op dinsdag 12 april hebben Anke Jongens, Lenie de 
Wilde en Jan Zuidberg de workshop 'De levende 
tuin maak je zelf' georganiseerd voor 8 deelnemers.
Op dinsdag 19 april is dezelfde workshop 
georganiseerd in Lelystad door Lenie de Wilde en 
Jan Zuidberg.

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. Door middel van 
het invullen van het aantal plantensoorten dat op 
10 plekken in een berm op elk 10 meter afstand 
van elkaar is waargenomen, berekent een 
programma van Floron de zogenaamde 'nectar-
index'. 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.

We hebben 6 plekken bezocht:
1.   Spiekweg aan de kant van de watergang bij de 

Woldlaan.
2.   Het grasvak aan het einde van de wetering (bij 

het kunstwerk van Van de Pavert (bushokje met 
hek).

3.   Weteringpark bij de muur van Serra.
4.   De dijk ter hoogte van de Winde (fietspad richting 

het voetveer).
5.   Toegangsweg naar camping de De Banken.
6.   Baardmeesweg ter hoogte van het honden-

sportterrein.

2023
We hebben nog niet besproken wat we volgend jaar 
gaan doen, maar wat mij betreft zetten we dit
door. Er zijn nog genoeg bermen te inventariseren. 
We kunnen bermen die we al eens hebben gehad
op een ander tijdstip bekijken om een jaarrond 
beeld te krijgen en ik hoop iets meer bermen in het
buitengebied te kunnen bekijken om te zien of hier 
sprake is van een waardevolle berm.

Jan Zuidberg, 

coördinator Plantengroep
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Tuingroep, elke dinsdagochtend

Leden: Brigitte, Henk, Harry, Bernadette, Jan, 
Yvonne, Bert, Herma, Ruud, Edwin.

In 2022 hebben we op verschillende plekken 
onderhoud gepleegd aan de tuin.

In het voorjaar hebben we het kleine klimhuisje in 
het Doolhof gerepareerd. Het was onveilig en aan 
vervanging toe. Voor het activiteitenseizoen was het 
weer klaar om in te spelen. We hebben hout van 
zolder gebruikt.

De watercontainers hebben we bekleed met riet-
matten. We hebben in deze droge zomer goed 
gebruik kunnen maken van het water in de 
containers.

Voor de bosmaaier en heggenschaar zijn nieuwe 
accu’s zwaardere aangeschaft.

In de tuin lagen allerlei maten tegels en stenen. 
Hiervan hebben we een muurtje gebouwd om een 
nieuw stukje tuin met 1- en 2-jarig inheems 
zaaigoed in de buurt van de bijenkasten. We 
ontdekten ook een bijennest onder de hondsroos 
in de tuin. Met de rest van de stenen hebben we 
achter het hout hok een bijenhotel gemaakt.

De bessen ( zwarte-, rode-, josta-, kruis- en witte 
bessen) struiken hebben een goede opbrengst 
gehad dit jaar.

In de hoge bakken hebben we 1-jarige kruiden 
gezaaid, in opeenvolgende weken. Er is o.a. 
bonenkruid, saffraan, basilicum en peterselie 
geteeld. Het is een goed voorbeeld van de 
Makkelijke Moestuin.
In een klein deel van de moestuinbedden hebben 
we aardbeien, rabarber en boontjes geteeld.

Voor de scholengroep hebben we 9 verschillende 
prehistorische granen en groenten verbouwd in 
emmers. Bijna alle granen zijn opgekomen, o.a. 
eenkoorn, sint jansrogge, zwarte linzen. De granen 
hangen in de schuur.

In het najaar hebben we de daklijsten van het dak 
van het houthok vervangen, deze waren aan het 
vergaan. Ook in het doolhof zijn een aantal palen 
aan vervanging toe, deze hebben we al aan-
geschaft.
In de moestuin hebben we de stokken voor het 
opbinden van de frambozen vervangen door palen.

Herma de Jonge, 
coördinator Tuingroep

Jaarverslag Tuingroep 2022

eenkoornzwarte linzen
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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. 

Op 1 april 2022 werd Voedselbos Zeewolde officieel 
door de wethouder van de gemeente Zeewolde 
overgedragen aan IVN. Hierbij werd Voedselbos 
Zeewolde een nieuwe themagroep bij IVN met 
Lydia Waterreus als coördinator.

Activiteiten vaste groep
Elke dinsdagochtend en 1 x per maand op de 
laatste zaterdagochtend van de maand is een vaste 
groep actief in het voedselbos. Daarbij is 
gezelligheid, gezamenlijkheid en genieten van deze 
mooie plek onze verbindende factor. 

•  Monitoren voortgang voedselbos

•  Gezamenlijk oogsten van vruchten, noten, 
bladgroente

•  Wandelpaden maaien

•  Clicklijsten met aanwijzingen plaatsen

•  Hulpbomen snoeien en uitdunnen bessenstuiken

•  Rillen verhogen

•  Met snoeihout hekwerkjes aanleggen

•  Vijver opschonen van te veel riet en wilg opslag

•  Stekken maken en later in jaar uitzetten

•  Bramenstruiken boven de grond afknippen

•  Nieuwe aanplant planten

Activiteiten publiek / educatie

•  Vanaf mei tot en met september werd om de 
week op de donderdagavond de gelegenheid 
gegeven om je op te geven voor een informatieve 
rondleiding. De bezoekersaantallen wisselden 
enorm. De vaste gids was Lydia.

•  In april kregen 6 klassen van het RSG/Slingerbos 
een excursie door het voedselbos. Vanwege de 
grootte zijn de leerlingen per klas in 2 groepen 
verdeeld. Tijdens de excursie van de ene groep 
ging de andere groep mee met een IVN gids door 
het bos. 
De leraren waren zeer enthousiast en het thema 
voedselbossen zal een vast thema worden bij de 
biologie en maatschappij lessen.

•  In oktober ontvingen wij 10 klassen met 14/15 
jarigen van RSG/Slingerbos, ong. 300 leerlingen. 
Het thema was proeven van de noten en 
vruchten van het seizoen. Op een barbecue 
werden kastanjes gepoft en uitgedeeld. Er was 
een mand met walnoten en een mand met 
hazelnoten om zelf te kraken en te proeven. De 
Szechuan bes, ook wel tandartshulp genoemd, 
konden ze zelf van de struiken plukken en was 
de topper van de excursie aangezien deze als 
verdovend middel werd genoemd. En dat trok de 
aandacht van de tieners ! Het tintelende effect en 
de verdoving van de tong zal hun altijd bij blijven. 
Als troost kregen ze stokbroodjes met lekkere 
jam uit het voedselbos ( rozenbottel en olijf-
wilgbes)

•  Het voedselbos wordt als educatief terrein 
gebruikt bij voedselbos opleidingen, daarbij 
wordt voor enkele dagen de Roode Schuur 
gehuurd.

•  Er komen regelmatig excursie-aanvragen van 
toekomstige voedselbos bouwers. 
Tevens zijn er excursie uitwisselingen van 
voedselbos-houders onderling, zoals met 
voedselbos Leusden.

Jaarverslag Voedselbos 2022
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•  In september werd van de Duindoornbessen, 
Rozenbottels en Olijfwilgbessen Jam gemaakt. 
De thuis gemaakte jam werd verkocht  en/of ook 
weggegeven als promotie/cadeau . Van de 
opbrengst werd nieuwe aanplant gekocht.

•  In het najaar hebben enkele vaste medewerkers 
van de MMM zorgboerderij meegeholpen om 
een gedeelte  van de vele bramen te knippen.

•  Wij deden mee met de IVN stand bij de open dag 
van de Gemeente om de nieuwe inwoners kennis 
te laten maken met de activiteiten van de IVN. 
Daar was tevens een gelegenheid om de 
verschillende smaken van de voedselbosjam te 
proeven en potjes jam te kopen.

•  In oktober en november werden 22 nieuwe 
bomen en struiken aangeplant

Het voedselbos is een heerlijk gebied geworden en 
een tehuis voor veel insecten en vogels en zeer 
geliefd bij poezen…
Het plan om meer biodiversiteit te creëren is gelukt. 
De sfeer in het voedselbos is erg prettig en de 
bezoekers genieten duidelijk zichtbaar. Ook de 
vaste ‘werkers’ in het voedselbos zijn wekelijks met 
veel plezier aanwezig en het is duidelijk een mooi 
en sociaal gebeuren.

Lydia Waterreus, 
coördinator Voedselbos Zeewolde
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Jaaroverzicht Scholengroep 2022

Leskisten in 2022
In 2022 zijn 13 leskisten afgeleverd en na 3 weken 
weer opgehaald bij diverse scholen. In de grote 
vakantie zijn alle leskisten grotendeels bijgewerkt. 

Activiteiten voor de scholen
Een van de gidsen is gestopt door tijdgebrek, maar 
er zijn enkele nieuwe gidsen, die in het najaar 
diverse keren hebben meegelopen. Het ziet er naar 
uit dat we die in 2023 kunnen gaan inzetten.
Het plan is om in 2023 een korte natuurouder 
cursus op te zetten voor beginnende schoolgidsen.
Ondanks Corona hebben we in 2022 alle activiteiten 
door kunnen laten gaan.
In het voorjaar zijn er 31 groepen geweest (ca. 800 
leerlingen). In het najaar was het passen en meten, 
maar hebben we toch 40 groepen mogen 
ontvangen (ruim duizend leerlingen).

Jan Zuidberg, 

coördinator Scholengroep
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Begin 2022 gold er een lockdown vanwege de 
coronapandemie waardoor de eerste activiteit van 
het jaar niet door kon gaan. Maar al snel daarna 
werd het weer mogelijk, met extra hygiëne 
maatregelen en het houden van afstand, om met 
meer mensen samen te komen. 

Vooral in het najaar stonden activiteiten op het 
programma waar veel publiek op af is gekomen. 
Zo’n 30 IVN vrijwilligers hebben de activiteiten 
mogelijk gemaakt, hetzij als organisator of 
begeleider van de activiteit hetzij als gastheer/
vrouw. Inclusief de eigen vrijwilligers hebben 1148 
mensen de Roode Schuur bezocht voor een 
activiteit.

De cijfers laten zien dat de knutsel en doe-
activiteiten meestal goed bezocht worden. Er waren 
hoge bezoekersaantallen bij de slootjesdagen, 
broodjes bakken, paaseieren zoeken, herfst-
knutselen en braakballen pluizen. Opvallend was 
wel dat de slootjesdagen in mei nauwelijks 
bezoekers kreeg en er in juni plots 38 bezoekers 
waren. Het is soms een raadsel waaraan het ligt. 

In oktober hebben we een mooi project gedaan 
met de Flevomeer bibliotheek in het kader van de 
kinderboekenweek. Met het thema GigaGroen 
konden we goed uit de voeten. Evenals vorig jaar 
heeft IVN in 2022 aandacht besteedt aan de Week 
van de duurzaamheid. In samenwerking met de 
Gemeente Zeewolde zijn knutselactiviteiten en 
excursies georganiseerd rond het thema 
paddenstoelen. Daarnaast was er een speurtocht 
voor gezinnen met kinderen uitgezet door het 
Gronddepot in die week. 

Bij het samenstellen van het jaarprogramma 2022 
heb ik de afgelopen jaren veel hulp gehad van 
Harry Stappers. Helaas heeft hij aangegeven 
hiermee te stoppen. Ik bedank Harry heel hartelijk 
voor de fijne samenwerking. Voor 2023 heb ik de 
organisatie van publieksactiviteiten samen met 
Arianne van der Vaart opgepakt. Ik hoop dat we dat 
ook voor volgende jaren kunnen doen. 

Marleen Wessels
coördinator Publieksactiviteiten

Jaarverslag Publieksactiviteiten 2022

broodjes bakken
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Week van de duurzaamheid

Lezing De lente in beeld

publieksactiviteiten 2022
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Publieksactiviteiten 2022 bezoekersaantallen

Datum IVN activiteit Bezoekers incl. Totaal

ldn n-ldn kind totaal vrijw.

Januari

Zaterdag 15 januari Excursie wintergasten 

Zondag 30 januari Winterwandeling 3 21 0 24 5 29

Februari

Zaterdag 5 februari Rond de vuurkuil met 
erwtensoep, muziek

0

Dinsdag 8 februari Kuierwandeling met koffie 
na afloop

0 0

Zondag 20 februari Vogelvoer maken 6 16 22 5 27

Maart

Zondag 6 maart Voorjaarswandeling 5 8 2 15 4 19

Dinsdag 8 maart Kuierwandeling met koffie 
na afloop

4 1 5 2 7

Vrijdag 11 maart NL-Doet 

Zaterdag 12 maart NL-Doet 

Zaterdag 19 maart Vollemaan wandeling

Zondag 27 maart Lezing de lente in beeld 10 4 14 3 17

April

Zaterdag 2 april Stilte wandeling 4 3 7 2 9

Zondag 10 april Vogelexcursie weidevogels

Dinsdag 12 april Kuierwandeling met koffie 
na afloop

0 0

Dinsdag 12 april Workshop de levende tuin 8 8 4 12

Maandag 18 april Paaseieren zoeken 9 12 19 40 5 45

Mei

Donderdag 5 mei Rondleiding Voedselbos

Dinsdag 10 mei Kuierwandeling met koffie 
na afloop

2 2 1 3

Zaterdag 14 mei IVN in Flevolanddag voor 
actieve IVN 

Donderdag 19 mei Rondleiding Voedselbos

Zaterdag 21 mei Slootjesdagen 1 1 2 4 6

Zondag 22 mei Slootjesdagen 2 4 6 4 10

Donderdag 26 mei Dauwtrappen 
Hemelvaartsdag

2 11 1 14 5 19

Zondag 29 mei Excursie Markerwadden voor 
IVN leden

60 60 60
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Datum IVN activiteit Bezoekers incl. Totaal

ldn n-ldn kind totaal vrijw.

Juni

Donderdag 2 juni Rondleiding Voedselbos

Zondag 12 juni Slootjesdag volwassenen 5 33 38 4 42

Dinsdag 14 juni Kuierwandeling met koffie  
na afloop

5 5 1 6

Donderdag 16 juni Rondleiding Voedselbos

Zondag 26 juni IVN ontmoetingsdag voor 
leden

Donderdag 30 juni Rondleiding Voedselbos

Juli

Zaterdag 2 juli Schemerwandeling 2 3 5 2 7

Zondag 3 juli Open schuur, diverse 
activiteiten

7 7 15 29 4 33

Dinsdag 12 juli Kuierwandeling met koffie  
na afloop

0 0 0 0

Donderdag 14 juli Rondleiding Voedselbos

Zondag 17 juli Excursie libellen en vlinders 18 8 26 5 31

Donderdag 28 juli Rondleiding Voedselbos

Augustus

Dinsdag 9 augustus Kuieren met koffie 2 2 1 3

Donderdag 11 aug. Rondleiding Voedselbos

Zondag 21 augustus Natuur-ontdek-tocht 3 6 13 22 4 26

Donderdag 25 aug. Rondleiding Voedselbos

September

Zondag 11 september Bosspelletjes 6-10 jaar 6 3 1 10 4 14

Dinsdag 13 september Kuieren met koffie 2 2 1 3

Donderdag 15 sept. Rondleiding Voedselbos

Donderdag 29 sept. Rondleiding Voedselbos

Oktober

Zaterdag 1 oktober Euro Bird Watch

woensdag 5 oktober GiGaGroen in de bibliotheek 70 127 197 3 200

Zondag 9 oktober Paddenstoelen excursie en 
knutselen

5 75 95 175 19 194

Dinsdag 11 oktober Kuieren met koffie 5 2 7 1 8

woensdag 12 oktober speurtocht gronddepot 20 44 64 5 69

Zondag 16 oktober Broodjes bakken 27 30 57 4 61
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herfstknutselen

publieksactiviteiten 2022
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Datum IVN activiteit Bezoekers incl. Totaal

ldn n-ldn kind totaal vrijw.

Zondag 23 oktober Knutselen met 
herfstmaterialen

3 21 33 57 7 64

Zaterdag 29 oktober Nacht van de Nacht

November

Zondag 6 november Vogelvoer maken 10 12 22 8 30

Dinsdag 8 november Kuieren met koffie 5 4 9 1 10

Vrijdag 18 november Filmavond 14 4 18 2 20

Zondag 20 november Braakballen pluizen 5 16 19 40 6 46

December

Zaterdag 3 december Pepernoten wandeling 7 7 14 4 18

Dinsdag 13 december Kuieren met koffie

Totalen 2022 195 384 439 1018 130 1148

natuurontdektocht
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Op de laatste woensdagavond in januari hebben we  
traditiegetrouw de agenda voor het komende jaar 
vastgesteld. 
 
Begin februari stond een excursie gepland naar de 
Oostvaardersvelden en Oostvaardersplassen.
Ivm het slechte weer, veel wind en veel regen is 
deze niet doorgegaan.
Op 20 februari hebben 16 enthousiaste kinderen 
o.a. o.l.v. Noor en Ronnie vogelvoer gemaakt 
Tevens hebben zich deze dag 3 nieuwe leden 
aangemeld. Normaal vindt deze activiteit plaats in 
november, maar door de Coronaperikelen was 
deze verplaatst naar februari.

Op zaterdag 26 maart zijn we op excursie naar het 
Puttergemaal geweest, het was prachtig zonnig 
weer en we hebben veel water- en weide vogels 
gezien.  

Op zondag 10 april hebben we met een aantal 
leden de publieksactiviteit georganiseerd, wederom 
bij het Puttergemaal we hebben 47 soorten gespot, 
waaronder de blauwborst en de waterral. Het was 
een mooie zonnige middag. Er waren IVN-leden van 
andere werkgroepen mee en zelfs ook een IVN-lid 
vanuit Apeldoorn. Maar ook enkele andere belang-
stellenden. Een geslaagde middag.

De excursie naar de Grote Trap was op zaterdag 
23 april. We waren daar per fiets. We hebben daar, 
voor het eerst dit seizoen, de Koekoek gehoord. We 
hebben nachtegalen uitgebreid horen zingen en 
uiteraard veel rietvogeltjes gespot.
Er waren ook 2 leden mee van andere werkgroepen 
van onze IVN en zij hebben zich ook aangesloten bij 
de vogelgroep.

18 mei hebben we een excursie gehad in plan 
Roerdomp o.l.v. Peter; we hebben veel rietvogeltjes 
kunnen spotten en vooral kunnen horen. Zo was de 
snor luid en duidelijk aanwezig. Tevens waren er 
vanuit de vogelgroep van Dronten 4 leden mee met 
deze excursie.

Woensdagavond 29 juni hebben we een excursie 
gehad in de Stille Kern, het was een prachtige 

Jaarverslag Vogelgroep 2022

zomeravond met schitterend licht. We hebben rond 
de plassen gewandeld en moesten daarvoor over 
vele boomstammen klauteren, maar dat was voor 
niemand een probleem. Het meest bijzondere was 
een Kolgans die we spotten tussen de grauwe 
ganzen. Een Kolgans in juni zie je niet vaak. Verder 
veel bkv-tjes en jong grut.

Op 28 juli zijn we s ’avonds op excursie geweest 
naar de Laakse Slenk o.l.v. Noor en Ronnie. We 
hebben een prachtig rondje gelopen met hier en 
daar wat koeien op ons pad. Maar we hebben ook 
vogels gezien; veel Puttertjes en wat ander klein 
grut. Bijzonder was dat we Boomvalken zagen 
overvliegen. Een geslaagde avond.

Huiszwaluwtellingen o.l.v. Anke
Op 15 juni zijn er 129 huiszwaluwnesten geteld
Op 3 augustus waren de resultaten:
Brug bij de Welkoop: 15 nesten waarvan nog 8 
bezet
Knarsluis: 31 om 6
Brug ten noorden van de Knarsluis:32 om 10
Pomostation Gooiseweg : 25 om 6

Hennie heeft zaterdag 27 augustus de excursie 
naar de OVP geleid. Op de agenda stonden eigenlijk 
de Wieden gepland, maar daar gaan we volgend 
jaar op een ander moment in het jaar naar toe.
In de OVP hebben we o.a. lepelaars, een flamingo 
en een Zeearend gezien.
En passant hebben we nog een jonge Ringslang 
bevrijd die vast zat in de vogelkijkhut.
Er waren deze zaterdag ook 3 leden vanuit de 
vogelgroep uit Dronten met ons mee.

Vanwege het slechte weer is de excursie van 
24 september gecanceld.

Ronnie heeft op 22 oktober een wandeling 
uitgestippeld van ongeveer 5 km. Startpunt is 
restaurant Boshuis Drie en bij terugkomst zijn we 
een pannenkoek gaan eten bij het restaurant (op 
eigen kosten). We hebben heel  veel paddenstoelen 
gezien en het was reuze gezellig. 
In het voorjaar zijn we weer bezig geweest met de 
nestkasten rond het natuurpad, maar ook met 
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De planning voor 2022 was:

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

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.

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

De werkgroep 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.

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

Henriëtte van Halteren, 
coördinator Vogelgroep
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Over het jaar 2022 is het verslag simpel. We hebben 
op 8 oktober meegedaan met de paddenstoelen-
activiteit voor publiek. Er hebben ca. 35 mensen 
deelgenomen aan de paddenstoelenexcursie, die 
we met een aantal mensen hebben voorbereid en 
uitgevoerd. Tevens is er een paddenstoelentafel 
gemaakt en een kabouterdorp met paddenstoelen. 
De paddenstoelentafel was mooi, maar was dit jaar 
zeker minder houdbaar dan vorig jaar. Gezien het 
feit dat IVN keramieken paddenstoelen heeft 
gekregen die veel overeenkomst vertonen met de 
echte paddenstoelen is het dan ook de vraag of de 
paddenstoelentafel voor herhaling vatbaar is. Wie 
weet kunnen we de keramieken verzameling nog 
wat uitbreiden. Voor een paddenstoelencursus 

konden we dit jaar niet voldoende mensen op de 
been brengen. In verband met corona was het niet 
verstandig om het aan te laten komen op grote 
groepen buiten.

In het algemeen is de paddenstoelengroep nog te 
klein en ongeoefend om meerdere activiteiten te 
ontplooien, omdat die nu eigenlijk alleen door de 
coördinator worden gedragen en die heeft nog wel 
wat andere taken. 
De wens blijft om meer op pad te gaan en 
eventueel mee te werken aan kartering o.i.d..

Trudy van der Goes, 
coördinator Paddenstoelengroep

Jaarverslag Paddenstoelengroep 2022



21

Jaarverslag Wandelgroep: IVN natuurwandelingen in 2022

De eerste natuurwandeling in 2022 werd 
geannuleerd vanwege de landelijke lockdown. 
Daarna konden we weer op pad in groepjes van 4 
en vanaf februari gelukkig weer met de hele groep. 
In 2021 wandelden we in mei en juni door, maar dit 
jaar zijn we, net als voor de coronatijd, na de lange 

wandeling van april gestopt. In september zijn we 
weer gestart tot en met december. De kuier-
wandelingen zijn wel het hele jaar doorgegaan. 
De cijfers van de kuierwandelingen staan vermeld 
in het jaarverslag Publieksactiviteiten.

Hieronder staat het overzicht van de wandelingen die we gemaakt hebben.

Donderdag Route Aantal wandelaars Notities

6 jan Geannuleerd vanwege corona

20 jan De rode route vanaf de RS in 
groepjes van 4 personen

15

3 feb Blauwe route vanaf de RS 10

17 feb Route vanaf P de Banken 12

3 mrt Route vanaf de Zevensprong 20

17 mrt Route vanaf camping Molecaten 14

7 apr Geannuleerd vanwege storm

21 apr Route vanaf de RS 25 Afsluiting met koffie/thee/lekkers 
(door Trudy en Edwin)

Zomerstop

1 sept Route vanaf de RS 17

15 sept Route vanaf de Zevensprong 17 Met traktatie van Johan + Wally

6 okt Route vanaf P de Banken 14 Langs de Gelderse slenk

20 okt Route vanaf de RS 16 Thema paddenstoelen

3 nov Route vanaf de RS 16 Voedselbos en langs RCN

17 nov Gele route Hulkesteinse bos 6 Veel regen

1 dec Route vanaf P Harderbos 11 Kapteinshut en kievitslanden

15 dec Route vanaf de RS 19 IJskoud. Afsluiting met koffie/
thee/lekkers (door Annet)

Vrijdag Route Aantal wandelaars Notities

28 jan Klompenpad bij Speuld: 
Speulderpad 13 km

10 Lunch bij Kasteel Staverden 
picknickplaats

29 apr Cirkelbos Almere 11 Met uitzicht vanaf de berg en 
traktatie van Trudy

28 okt Route vanaf P Hierden 12 Over het Hulshorsterzand
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Er zijn in 2022 18 wandelingen gemaakt met in 
totaal 245 wandelaars, gemiddeld 14 wandelaars 
per wandeling. Je kunt wel constateren dat de 
afsluitende wandelingen met koffie en lekkers na 
afloop het best bezocht zijn 😉. Moeten we hieraan 
conclusies verbinden???

Wandelteam
Het team dat de wandelingen voorbereidt en 
begeleidt is na de zomer iets gewijzigd. Het 
wandelteam bestond tot de zomer uit: Tineke 
Pieterse, Agnes Roskam, Johan de Muynck, Edwin 
Verheijen, Trudy van der Goes, Henny Karssen, 
Thilde van der Perk en Marleen Wessels. Na de 
zomer is Thilde gestopt en hebben Gusti de 
Schipper, Netty Wesley, Annet Westra en Toes 
Brouwer zich aangesloten. Hiermee bestaat het 
wandelteam nu uit 11 personen.

Aantal leden wandelgroep
Op 31-12-2022 zijn 65 leden ingeschreven bij de 
wandelgroep, 10 meer dan vorig jaar.
Er hebben zich in 2022 geen leden uitgeschreven. 
Er zijn wel een aantal ‘slapende’ leden, maar dat is 
natuurlijk geen probleem.

Wandelen in 2023
In december hebben we een nieuwe planning 
gemaakt voor de wandelingen in 2023. Wij gaan 
weer door op de ingeslagen weg!

Marleen Wessels
coördinator Wandelgroep

IVN Routes app
In 2022 hebben we de route ‘Lopen over de 
zeebodem’ toegevoegd aan de route app. Deze 
route, vanaf de Zevensprong, hebben we 
uitgezet in samenwerking met Vitens en 
Staatsbosbeheer. Waar mogelijk hebben we 
gebruik gemaakt van informatie uit de luister-
route van Vitens. Aangezien er de laatste jaren 
veel gewijzigd was op die route, hebben wij deze 
aangepast aan de huidige situatie.
Dit jaar hebben we weinig reclame gemaakt voor 
de IVN Routes app. Ondanks dat zijn de routes 
toch 341 keer gedownload. Het zou mooi zijn als 
we dit aantal volgend jaar verder omhoog 
kunnen krijgen. 

Route Downloads in 2022
ID Naam Downloads

3426 Lopen over de zeebodem 95

2566 Bijzondere bomenroute 58

2971 Ontdek de Stille Kern 54

2779 Ontdek de Voorlanden 35

2837 Avonturenpad 34

2564 Natuurpad Zeewolde 26

3025 Ontdek het Harderbroek 26

2765 Speel en struinroute 13 

 in het Gronddepot
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De fotogroep bestond in 2022 uit 14 leden.  
In 2022 zijn er een aantal nieuwe leden bijgekomen 
maar ook hebben leden om diverse redenen, 
waaronder verhuizing, de fotogroep verlaten. 
Ook in het begin van 2022 stonden de activiteiten 
van de fotogroep in het kader van Corona-
maatregelen. Daarom was het bijzonder fijn om in 
maart weer in actie te komen.

In 2022 zijn de veldlessen voornamelijk in Zeewolde 
en directe omgeving gehouden. Dit alles onder de 
bezielende leiding van fotograaf Hans Lodewijks en 
Esther Borkent.
Er heeft een ‘bestuurlijke’ wijziging plaatsgevonden 
bij de fotogroep. Nadat Esther in april aangegeven 
heeft te willen stoppen als coördinator van de 

groep heeft Charlotte Verhoeve de coördinatie-
taken van haar overgenomen. Esther is bedankt 
voor de vele jaren dat zij het coördinatorschap met 
verve heeft uitgevoerd. Esther blijft wel lid van de 
fotogroep zodat we van haar deskundigheid op 
gebied van de natuur en fotografie maar zeker ook 
van haar gezellige inbreng bij de groep kunnen 
blijven genieten.

Begin 2022 is de beamer vervangen door een groot 
scherm waarmee de fotogroep bijzonder content is. 
De foto’s tijdens de maandelijkse besprekingen 
komen veel beter tot hun recht. 

Namens Fotogroep IVN Zeewolde,
Charlotte Verhoeve, coördinator

Jaarverslag 2022 Fotogroep IVN
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Expositie 2022
De expositiegroep heeft dit jaar steeds de foto’s in 
de zaal aangepast aan het seizoen. In het najaar is 
de schuur in de sfeer van paddenstoelen en 
kabouters gebracht vanwege de najaarsactiviteiten.
Een bijzondere gebeurtenis in 2022 betrof de 
overhandiging van het prehistorisch hertengewei 
door wethouder Egge Jan de Jonge op 20 april. Dit 
gewei is gevonden in een watergang van het 
Harderbroek door een muskusrat bestrijder. Het is 
gedateerd op 6000 jaar oud. Het gewei is 
tentoongesteld onder een kunststof kap en 
geplaatst op de lage kast waarin zich de bever en 
otter bevinden. IVN zal met de grootste zorg 
omgaan met deze unieke vondst.

Opgezette dieren
We ontvingen van een particulier een opgezette 
hermelijn en van het Flevolandschap een 
eendenkuiken en een konijn. Enkele roofvogels zijn 
enige tijd uitgeleend geweest aan iemand van een 
andere natuurorganisatie voor natuurlessen in de 
klas. Mooi dat we aan zo’n vraag kunnen voldoen. 
Vijf van onze opgezette dieren hebben nog een 
belangrijke rol gespeeld bij ‘KWist’!

Bosvruchten en paddenstoelen uitstalling
In de nazomer heeft Jan Zuidberg een hele serie 
bosvruchten gezocht en tentoongesteld. Marleen 
heeft een gallenverzameling gemaakt en Trudy een 
mooie paddenstoelentafel. Uit een nalatenschap 
kregen we een bijzondere verzameling keramieke 
paddenstoelen. Ze zijn nauwelijks van echt te 
onderscheiden. Deze hebben, toen de echte 
paddenstoelen het opgaven, een tijd in de schuur 
gestaan.

Jaarverslag 2022 Expositiegroep

Wethouder Egge Jan met gewei

‘Nieuw’ meubilair
Vanwege de sluiting van de Trekvogel, bezoekers-
centrum van het Flevolandschap, konden we 
houten tafels en stoelen ophalen. Daarnaast 
hebben we nog vitrinekasten, consoles, een 
kaartenrek en knutselspullen mee kunnen nemen. 
De houten tafels, stoelen en vitrinekastjes hebben 
een plek gekregen in het leslokaal die hiermee een 
stuk gezelliger is geworden, zeker met kerst-
verlichting :-).

De Expogroep, 
Wendela van Lynden en Marleen Wessels
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Jaarplannen 2023

Algemeen
Op dit moment zijn we een ambitieus programma 
met publieksactiviteiten aan het voorbereiden. Het 
blijft elk jaar weer een uitdaging om daar genoeg 
vrijwilligers voor te vinden en het lijkt ook dit jaar 
wel weer te lukken.

Ook is ons  voornemen een zogenaamde water/
modderspeelplaats aan te leggen. Hier kunnen 
kinderen dan hun hart ophalen met allerlei 
spelletjes met water. Waar heb je water voor nodig, 
wat doet water en al dat water komt natuurlijk bij 
elkaar en krijg je modder (en vuile kleren).

Het aankondigingsbord, dat vanaf de Dasselaarweg 
de weg wijst naar de Roode Schuur, is vorig jaar 
vernield. Met behulp van een subsidie van het 
NMMF ( Natuur en MilieuFederatie Flevoland) 
kunnen we dit jaar een nieuw bord plaatsen. Hier 
wordt nu aan gewerkt.

Het volgende plan is om  te onderzoeken of we in 
oktober – in het kader van de Week van de 

Duurzaamheid– opnieuw een markt kunnen 
organiseren door plaatselijke ondernemers. Zij 
kunnen hier hun biologische en/of duurzame 
producten verkopen dan wel iedereen laten 
kennismaken met hun producten. En - om zoveel 
mogelijk publiek te trekken- zullen vele activiteiten, 
zowel voor kinderen als voor volwassenen worden 
georganiseerd rondom de Schuur.

De landelijke IVN lanceert begin 2023 een geheel 
vernieuwde website. Onze website is hieraan 
gekoppeld en zal dan ook in een geheel nieuw jasje 
zijn gestoken

Wij wensen alle leden van IVN Zeewolde veel plezier 
met het organiseren, ondersteunen en deelnemen 
aan de natuuractiviteiten binnen IVN.

Namens het bestuur,
Joke Captijn, secretaris
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Activiteiten 2023

Excursie datum gidsen

Kruiden en eten uit de natuur 
13-16 uur

2 juli Kruidentuingroep

Plantenverkoop

Kruidentuin activiteiten 2023

Activiteit datum begeleiders

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

Schuur open op de zaterdagmorgen als er gewerkt wordt in de kruidentuin.

Onderhoud kruidentuin 2023  (in principe van 9 – 12 uur) Tuin open van 9 – 11 uur

Datum Wat te doen

25 februari Onderhoud

25 maart Onderhoud 

15 april Onderhoud 

29 april Onderhoud

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

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

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

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

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

22 juli Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren

5 augustus Onderhoud, Planten voor verkoop controleren en fatsoeneren 

19 augustus Onderhoud 

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

Jaarplan Plantengroep 2023
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)

25 april 23 mei 6 juni 20 juni

18 juli 1 augustus 15 augustus 12 september

26 september

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

Inventarisatie stoepplantjes

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

9 mei 4 juli 29 augustus

Meer info over stoepplantjes op www.stoepplantjes.nl van de universiteit van Leiden.

Activiteiten voor de plantengroep

Wanneer Wat Gecoördineerd door:

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

Jan

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

28 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)

Afspraken voor 2023
Gredy informeert bij de de tuinen van Vogel in 
Elburg wat de mogelijkheden zijn voor ons als we 
daar op bezoek gaan.

Chantal gaat informeren bij de kringloopwinkel om 
iets samen te doen in de Roode schuur, speciaal 
voor hergebruik en verven van kleding.

Jan zorgt voor het vernieuwen van de naambordjes. 
De barcodes worden weggelaten omdat deze zeer 
weinig worden gebruikt.

Tijdens het onderhoud van de kruidentuin is deze 
voor publiek toegankelijk; de Schuur is dan wel 
gesloten.

Jan stuurt de lijst naar de PR groep.

Bij de ingang van het terrein komt een bordje met 
'Kruidentuin'.

Jan Zuidberg,
coördinator Plantengroep



28

In 2023 gaan we:

•  De verrotte palen vervangen in het doolhof

•  Verder met de kruiden in de Makkelijke Moestuin 
bakken

•  Op verschillende plekken in de moestuin 
paprika’s telen

•  De vijver leeghalen voor de modder/ zand 
speelplaats

•  We komen vast en zeker genoeg onderhoud 

tegen in de tuin, oa de compostbakken en 
vakken, onkruid, snoeiwerk. Zoeken naar 
inheemse planten voor in de tuin, daklijsten van 
de vuurplaats..

•  De vlag op dinsdag bij de weg zetten, wie weet 
komen er mensen kijken.

Herma de Jonge, 
coördinator Tuingroep

Jaarplan Tuingroep 2023

Wij volgen de seizoensstructuur zoals beschreven 
staat in het voedselbos vervolg document .

Elke laatste zaterdagochtend van de maand geven 
wij de gelegenheid om met meerdere mensen 
aanwezig te zijn en ook om nieuwe voedselbos 
geïnteresseerden te verwelkomen. Gezamenlijk 
worden de meerdere werkzaamheden uitgevoerd.
Op de dinsdagochtenden zijn wij met een vaste 
groep aanwezig voor de volgende activiteiten:

•  Monitoren voortgang voedselbos

•  Gezamenlijk oogsten van vruchten, noten, 
bladgroente

•  Wandelpaden maaien

•  Clicklijsten met aanwijzingen plaatsen

•  Hulpbomen snoeien en uitdunnen bessenstuiken

•  Rillen verhogen

•  Met snoeihout hekwerkjes aanleggen

•  Vijver opschonen van te veel riet en wilg opslag

•  Stekken maken en later in jaar uitzetten

•  Bramenstruiken boven de grond afknippen

•  Nieuwe aanplant planten

Vanaf mei worden er weer rondleidingen op 
aanvraag georganiseerd en maandelijks tot oktober 
de avondwandelingen.
Tevens is er de wens om gezamenlijke oogstdagen 
te houden die wat breder bekend worden gemaakt.

Het voedselbos is een heerlijk gebied geworden en 
een tehuis voor veel insecten en vogels en zeer 
geliefd bij poezen.

Het plan om meer biodiversiteit te creëren is gelukt. 
De sfeer in het voedselbos is erg prettig en de 
bezoekers genieten duidelijk zichtbaar. Ook de 
vaste ‘werkers’ in het voedselbos zijn wekelijks met 
veel plezier aanwezig en het is duidelijk een mooi 
sociaal gebeuren. We kijken  daarom uit naar een 
nieuw groen en vruchtrijk jaar.

Namens de voedselbosgroep,
Lydia Waterreus, coördinator

Jaarplan Voedselbos 2023

Smaakvolle en interessante rondleiding in 2022 door 
het voedselbos voor de 2e klassers van RSG/Slingerbos
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Het jaarplan voor deze groep is al jaren hetzelfde: 
Het doel is om zowel in het voor- als in het najaar  
aan ca. 40 basisschoolklassen een natuurles te 
geven rondom de Roode Schuur. Deze lessen 
moeten  binnen 5 tot 6 weken plaats vinden want 
de natuur staat niet stil. 
Voor dit voorjaar hebben zich al vele klassen 
opgegeven.

Jan Zuidberg, 
coördinator Scholengroep

Voor 2023 is er een goed gevuld en divers 
programma samengesteld. Daarnaast hebben we 
één keer per kwartaal een activiteit toegevoegd, 
genaamd de ‘Natuurkring’, bedoeld voor leden om 
in een ontspannen sfeer kennis te delen over de 
natuur. Hier zijn alle leden, ongeacht van welke 
groep binnen de vereniging, welkom. De bedoeling 
is juist dat verschillende groepen met elkaar 
natuurweetjes, bijzonderheden en meer kunnen 
uitwisselen.
Wij hopen dat het IVN programma goed bezocht zal 
worden en we daarmee veel inwoners van 
Zeewolde bereiken. Zo planten we hopelijk kleine 
groene zaadjes die uitgroeien tot meer 
natuurbewust gedrag. 

Marleen Wessels
coördinator Publieksactiviteiten

Jaarplan Scholengroep 2023 Jaarplan Publieksactiviteiten 2023
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Datum Activiteit VWG-avond Kader Wie organiseert

25-01 Foto-avond Vwg avond Ronnie

01-02 1e theorie avond vogelherkenningscursus cursus Ronnie

04-02 Praktijk vogelherkenningscursus natuurpad Cursus/excursie allen

15-02 2e theorie avond: watervogels cursus Peter en Henrëtte

18-02 Praktijkmiddag  Arkemheen Cursus/excursie allen

22-02 Lezing Vwg avond Noor

22-03 3e theorie avond: weidevogels cursus Peter en Noor

25-03 Praktijk ochtend Cursus/excursie allen

29-04 Natuurpad Vwg avond Trudy

12-04 4e theorie avond: zangvogels cursus Frank en Ronnie

15-04 Praktijk ochtend Cursus/excursie Frank en Ronnie

26-04 Arkemheen excursie Peter

10-05 5e theorie avond: roofvogels cursus Jan

13-05 Praktijk ochtend Cursus/excursie allen

31-05 Oostvaarders plassen excursie Rik

10-06 De Auken excursie Henny

01-07 Grote Trap Fiets- excursie Trudy

30-08 Nader te bepalen excursie Peter

27-09 Nader te bepalen excursie Henriëtte

25-10 Braakballen pluizen Vwg avond Henriëtte

22-11 Jaarplan/vogelvoer maken/vogelherkennisc. Vwg avond Henriëtte

20-12 Kerstquiz Vwg avond Winnnaar quiz 2022

Er komt nog een publieksactiviteit  uilenballen pluizen.

Henriëtte van Halteren, 
coördinator Vogelgroep

Jaarplan Vogelgroep programma 2023
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Kuierwandelingen: 
Op de 2e dinsdag van de maand wandelen we ca 
1 uur met koffie of thee na afloop.

Donderdagwandelingen:
Op de 1e en 3e donderdag van de maand wandelen 
we ca 2 uur in de omgeving van Zeewolde.

Seizoenswandeling:
Op de laatste vrijdag van het kwartaal wandelen we 
ca 4 uur ergens in de regio.

De kuierwandelingen starten om 10.00u, de 
donderdag en vrijdag wandelingen starten om 
9.30u. Alle wandelingen starten bij de Roode 
Schuur, Dasselaarweg 29 in Zeewolde. De data 
staan in onderstaand schema. Aanmeldingen (voor 
zover nodig) graag per e-mail sturen naar 
wandelgroep@ivn-zeewolde.nl

Marleen Wessels, 
coördinator Natuurwandelingen

Natuurwandelen met IVN voorjaar 2023

Schema natuurwandelingen voorjaar 2023

Wandeldag Duur Data Voor wie Aanmelden Kosten

Dinsdag
10.00 uur

1 uur 10 januari
14 februari
14 maart
11 april

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

Donderdag
9.30 uur

2 uur 5 januari 
19 januari
2 februari 
16 februari 
2 maart
16 maart
6 april
20 april

leden

niet-leden kunnen 1x 
gratis proef wandelen

nee geen

Vrijdag
9.30 uur

4 uur 27 januari
28 april

leden
niet-leden: zie hierboven

ja geen

Beleef de natuur!
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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.

De Expogroep, 
Wendela van Lynden en Marleen Wessels

De fotogroep is er vooral op gericht om de 
deskundigheid binnen de groep te bevorderen door 
elkaars werk te becommentariëren/te bewonderen 
en zodoende onze fotoskills te optimaliseren en 
samen van de natuur te genieten.
 
Opzet
Iedere maand wordt er een buitenactiviteit (veldles) 
georganiseerd. De gemaakte foto’s van die dag 
worden besproken op de eveneens maandelijkse 
bespreekavond. Er worden dan ook tips en tricks 
uitgewisseld. 
Nieuwe (aspirant) leden zijn altijd welkom.

Charlotte Verhoeve, 
coördinator Fotogroep

Jaarplan Fotogroep 2023 Jaarplan Expositiegroep 2023



Beleef de natuur!


