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Voorwoord 

2019 zal waarschijnlijk niet de geschiedenis in gaan als een gemiddeld jaar wanneer we het 

ruimer bekijken dan alleen vanuit IVN perspectief. Zelden zijn denk ik zoveel groeperingen 

ten strijde getrokken richting Den Haag om te pleiten voor een ander beleid. Dat in een tijd 

dat het economisch voor de wind lijkt te gaan. Doen we samen kennelijk toch iets fout of 

hechten we waarde aan de verkeerde dingen.  

Gelukkig hebben we als IVN’ers wel voor iedereen wat te bieden. Wat zouden er weinig 

agrariërs richting Den Haag getrokken zijn wanneer er al veel eerder overgeschakeld zou 

zijn naar natuur-inclusieve landbouw. Natuurlijk gestimuleerd door het milieuvriendelijke en 

duurzame aankoop beleid van ons als consument. Misschien zouden we dan zelfs geen 

stikstof probleem hebben gehad.  

Ook letterlijk onze ‘broeders en zusters’ in de zorg zijn gebaat bij IVN activiteiten want actief 

zijn in de natuur is goed voor zowel lichamelijk als geestelijk welzijn en zou dus moeten 

leiden tot een lagere werkdruk.  

Tot slot onze educatieve partners in het (basis)onderwijs, dat voelt als gedeelde smart toch? 

Al het zwoegen en ploeteren om ‘onze’ kinderen een goede basis en daarmee betere 

toekomst te bezorgen. Maar wij zouden als IVN natuurlijk meer kunnen betekenen naast het 

veldwerk bv. een poule van vrijwilligers die kunnen invallen wanneer juf en/of meester ziek 

is. Dan hebben we het natuurlijk over echt belangrijke zaken zoals planten, dieren, klimaat 

en combineren dat met randzaken als taal en rekenen. Zouden we dan waarde gaan 

hechten aan zaken die er echt toe doen?  

Rest mij jullie te bedanken voor de steun, soms alleen als lid maar vaak ook in een inzet die 

lijkt op een volwaardige baan. Zo samen kunnen we blijven gaan voor onze idealen van een 

natuurlijker en milieuvriendelijker leefomgeving. Het aardige daarvan is dat dat op geen 

enkele manier strijdig is met andere belangen. Wij zullen dus doorgaan! 

 

IVN Zwolle, namens het bestuur 

Hans de Jong 

 

  



Bestuurlijk jaarverslag, voorzitter Hans de Jong 

In 2019 heeft het bestuur zeven maal vergaderd. Over het algemeen goed gevulde agenda’s 

waar we wel een aantal uren mee zoet waren. Nieuw in 2019 was dat we dat deden bij 

Gerda thuis onder het genot van een voedzame maaltijd. Daarnaast de gebruikelijke 

bijeenkomsten met de uitvoerders binnen de vereniging, de coördinatoren.  

Drie maal een districtsledenvergadering waar afgelopen jaar 1IVN, de fusie tussen de 

Stichting IVN en de vereniging, hoog op de agenda stond. Naast de gebruikelijk activiteiten 

om de winkel open te houden is veel tijd gaan zitten in het proces van 1IVN. Meerdere 

bijeenkomsten met voorzitters van andere afdelingen in Overijssel. Uiteindelijk heeft dat 

geresulteerd in een tegenstem in de landelijke raad van de vertegenwoordiger van 

Overijssel, Jaap Gerkes. De meerderheid kon zich wel vinden in de voorliggende voorstellen. 

Ik heb het vertrouwen dat niet alle Overijsselse opmerkingen en kanttekeningen nu in de 

prullenbak liggen maar zeker nog meegewogen gaan worden in het verdere proces.  

Het secretariaat en de ledenadministratie hebben heel veel werk moeten verzetten vanwege 

invoering van nieuwe systemen via het landelijke IVN.  

De penningmeester en voorzitter zijn in het kader van de samenwerking in het NPZ op zoek 

gegaan naar modernisering van de presentatiemiddelen in het gebouw van de Milieuraad in 

Berkum. Dat wordt in 2020 afgerond.  

Er is een bijzonder activiteit georganiseerd door Roel Suidgeest namelijk de presentatie 

Meneer Boom. Elf kinderen en hun ouders hebben daarvan genoten. Ook had Roel het 

voortouw in de organisatie van de Nieuwjaarswandeling op Molecaten.  

Door bestuurders zijn vier bijeenkomsten  bezocht met een groot aantal NME aanbieders in 

Zwolle op initiatief van Mariken Enserink, de NME makelaar van de gemeente Zwolle. In een 

wat kleiner gezelschap hebben we met Mariken ons gebogen over een voorstel aan de 

Zwolse raad (voorjaar 2020) over de toekomst van NME. Met Margriet Meindertsma,  nieuw 

bestuurslid van de Stichting Milieuraad en oud wethouder van Zwolle, is en wordt hard 

gewerkt aan een voorstel aan het College van Zwolle over de toekomst van wat wij durven 

schrijven de Nieuwe Nooterhof.  

De vergaderingen van het Natuur Platform Zwolle zijn bijna allemaal bezocht door de 

voorzitter of een andere lid van ons bestuur. Een nuttige samenwerking maar soms met 

onderwerpen die wat verder af staan van het ‘pure’ IVN werk maar samen zijn we beslist 

sterker. In het kader van de samenwerking in NPZ verband zijn er enkele gesprekken 

geweest met leden van het College. 

Dank aan mijn medebestuurders voor de inzet en bijzondere samenwerking. 

 

 



Jaarverslag 2019 werkgroepen IVN Zwolle  

 

• Excursies, coördinator Ine Reinders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de geplande excursies wordt regelmatig verslag gedaan op de website.  

Eén nieuwe, bijzondere, excursie was: In het weekend van de “internationale nacht van de 

Vleermuis” (eind augustus) was er een wandelexcursie rond Zalné en Boschwijk, waarbij we, 

in het schemerdonker, veel vleermuizen zagen én hoorden met de batdetectors, die Henk 

Mellema, vleermuiskenner, had meegebracht. 

Wim van Bruggen moest -wegens ziekte -zijn beide excursies aan zijn neus voorbij laten 

gaan. Gelukkig waren er invallende gidsen, zodat de excursies gewoon door konden gaan 

én ze ook voor 2020 weer in de planning staan. 

 

  



Excursies op verzoek: 

IVN landelijk hield een weekend over duurzaamheid. Dit leidde tot de IVN 

duurzaamheidskalender. Wij namen de mensen mee naar een heel bijzondere folly: “de 

Grotten van Wezep”. Verwondering alom.  

Bij “Meerdoenmetmindergeld” mochten we aanschuiven. Na een kleine presentatie over het 

belang van natuur gingen we naar buiten. De natuurschilderijtjes waren, vanzelfsprekend, 

zoals altijd: een schot in de roos! 

Een damesgroep rondleiden, een vergaderdag en een verjaardag opluisteren met een 

wandeling, met Zonnebloemouderen en kleuters naar buiten, dat deden we allemaal.  

Nog ééntje sprong eruit: Vanuit wijkcentrum Holtenbroek naar de dijk met mensen van 

verschillende culturen en statushouders om ze te kunnen betrekken bij de Stadsdijken. Dit 

lukte wonderwel: men was blij om buiten te zijn en had ideeën over de dijk. 

 

• Excursies Leemkule, coördinator Henriette Maan  

Voor het vakantiepark de Leemkule in Hattem verzorgden 7 gidsen, zoals al vele jaren,  in de 

vakantieweken, 8 maal een natuurontdektocht door Landgoed Molecaten. Alle keren gingen 

er ook stagiaires mee van de natuurgidsen opleiding, die al snel hun eigen bijdrage leverden.  

Meestal gaan er rond de 20 gasten mee, meer dan de 

helft kinderen. Die kinderen vergroten het plezier 

doordat ze al gauw het meespeuren, ontdekken van 

minibloemetjes en vangen van beestjes te pakken 

krijgen. Ze trekken de volwassenen mee in hun 

enthousiasme. Een van de hoogtepunten was de 

herfstexcursie: bij zacht weer bleven we ons 

verwonderen over de talloze verschillende 

paddenstoelen. Bovendien wist Annelies meestal de 

namen en ontdekte zij ook zeldzaamheden. De 

vakantiestemming draagt ertoe bij dat de deelnemers 

de tijd nemen om  na afloop nog iets met deze natuurervaringen te doen: ze zeggen dat ze 

de dagen erna met andere ogen zullen blijven kijken, iets gaan doen met de verzamelde 

natuurschatten en de werkvormen, zoals bijvoorbeeld het boter kaas en eieren spel met 

stokken en natuurdingetjes. Mooi resultaat van ons gidsenwerk. 

 

  



• Veldlessen in de Vechterweerd 2019, coördinator Ankie van 

Leeuwen 

In het voor- en najaar hebben 672 leerlingen deel genomen aan de veldlessen in 

Vechterweerd. Dat betekent dat er ook ruim 150 volwassenen een kijkje genomen hebben in 

dit natuurgebied. Het aantal leerlingen had nog hoger kunnen zijn, maar 1 les is door de hitte 

niet door gegaan. Wat vrij uniek is voor de lessen in Vechterweerd. We hebben dit jaar niet 

alle aanvragen van scholen kunnen honoreren. Het aantal lessen valt en staat met de 

beschikbaarheid van begeleiders. Dit jaar hebben we gelukkig 2 nieuwe gidsen mogen 

verwelkomen en verschillende stagiaires van de natuurgidsen-opleiding. Wie weet zitten 

daar potentiële nieuwe gidsen tussen. 

De kudde Galloways in het gebied groeit gestaag en valt soms in subgroepen uiteen. Als 

begeleiders moeten we van tevoren goed inschatten waar het veilig is om de proefjes in het 

veld te doen. De begroeiing zien we in de loop van de jaren veranderen. Overheerste eerst 

de distel dan is deze nu verdrongen door het giftige Jakobskruiskruid. Voor de kudde geen 

goede ontwikkeling. 

Hierna volgt een klein verslagje van een les. 

Op een stralende zonovergoten ochtend 

komen 38 kinderen van basisschool 

Mozaïek met hun juffen en ouders 

aangefietst voor een buitenervaring bij 

Vechterweerd. 

Ruiken, voelen, met de laarzen aan in het 

water, vieze handen krijgen, vechtwater 

drinken, kijken naar dieren in het wild : 

konijn, muis, hooiwagen. De groep is groot 

en wat ongeduldig. Een aantal kinderen heeft moeite te focussen. De aandachts-boog is 

kort. Ze willen al weer snel een andere opdracht.  

Deze ochtend staat meer in het teken van beleving van alles en zo veel mogelijk 

verschillende opdrachtjes. De Galloways zijn veruit favoriet. We lopen een stukje verder om 

de kudde met kalfjes te observeren. De meeste kinderen kijken voor het eerst door een 

verrekijker, ook een ervaring. 

Bij het grondboren worden verschillende grondlagen ontdekt van humusrijk zand naar 

ijzerhoudend zand. Je kunt het ruiken en kneden. Het vechtwater kun je na het zelf gefilterd 

te hebben drinken. Het is niet zo lekker, maar het is net zo helder als het water uit de pomp. 

Kortom een dagdeel vol met natuurbelevenissen. 

Deze lessen worden mogelijk gemaakt door Vitens. 



• Scharrelkids 4-8 jaar, coördinator Annet van der Wal 

De werkgroep Gezinsexcursies bestaat uit Marjan Reus, Jaap van Driezum en Annet van der 

Wal. Zij bereiden de activiteiten voor. Op zondagmiddag zijn er dan nog een aantal 

vrijwilligers die helpen met de uitvoering. In 2019 hebben we 2 excursies georganiseerd in 

het Engelse Werk. “Van klein naar groot” en “de Bomen en het bos”. Met allerlei activiteiten 

om kinderen de natuur te laten beleven en ervaren. De opkomst was de ene keer groter dan 

de andere keer. 

De locatie was nieuw en beviel goed. Wel was het wennen 

omdat het Engelse Werk veel groter is dan het Doepark. Daar 

moesten we ons op aanpassen. Met stoepkrijt hebben grote 

pijlen op de weg geschreven om de startpost aan te geven. en 

met tricot banden om de bomen gaven we de route aan.  

Toch zijn  we blij dat we in 2020 weer in het Doepark terecht 

kunnen. De kleinschaligheid van dit park past beter bij onze 

doelgroep. 

We willen alle vrijwilligers die ons hebben geholpen  met de 

uitvoering  van de activiteiten hartelijk bedanken voor hun inzet. 

 

 

  



• Samenwerking IVN – Milieuraad in De Nooterhof, verslag Annet 

van der Wal 

Nadat Landstede Doepark Nooterhof haar deuren had gesloten is de Milieuraad Zwolle  door 

de gemeente Zwolle gevraagd om het beheer van het park over te nemen. De Nooterhof is 

dit jaar weer open gegaan op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur. 

Tijdens openingstijden zijn er vrijwilligers aanwezig die een oogje in het zeil houden; koffie 

en thee schenken en die de tuin onderhouden. Ook worden er voor bezoekers verschillende 

activiteiten georganiseerd. Zo is het o.a. de bedoeling dat er één keer per maand op 

zondagmiddag een activiteit voor kinderen wordt 

georganiseerd. IVN heeft hieraan haar medewerking 

verleend samen met vrijwilligers van de Milieuraad. 

De volgende activiteiten hebben in de Nooterhof plaats 

gevonden. 

• Soep koken in de moestuin. 

• Waterbeestjes gezocht tijdens het heropeningsfeest. 

• Kruiden boter gemaakt. 

• Braakballen geplozen.  

• Bomenactiviteit tijden het nazomerfeest. 

• Zintuig activiteiten tijdens de Nacht van de nacht. 

 

Daarnaast is de lentespeurtocht “Klara de kikker” aangepast aan de nieuwe situatie op de 

Nooterhof. 

En is het Natuurontdekpad in Berkum nieuw leven ingeblazen. De route is vernieuwd en 

aangepast.  Kinderen kunnen met een rugzak met materialen en een boekje een route lopen 

door de wijk. Het Ontdekpad is op 1 november van start gegaan. 

De rugzak is af te halen bij de Milieuraad na afspraak en het betalen van een borg. 

 

In 2020 is het wederom de bedoeling om samen met de Milieuraad een aantal 

kinderactiviteiten te organiseren op de Nooterhof. Ook willen we de bestaande routeboekjes 

updaten en voor de struintocht door  Berkum, in het voorjaar, nog een officieel startmoment 

plannen. 

De volgende IVN ers hebben meegewerkt aan de activiteiten: Fenna Westers en Annet van 

der Wal Jolanda Ormel en Annelies Feenstra. 

 

  



• Oerschool, coördinator Gerda Revenberg 

In het vijfde seizoen: 2018-2019 doen 3 meisjes en 11 jongens mee. 

Wij organiseren maandelijks een bijeenkomst voor jongeren van 12-16 jaar van 10-13 uur bij 

wijkboerderij de Klooienberg in Zwolle. Ons programma is geïnspireerd op de Oertijd. Wij 

bouwen steeds een oerkamp van een tarp, banken met schapenvachten en een vuurplaats. 

Liefst in de uiterwaarden. Vaak ook naast de wijkboerderij. Bij kou en slecht weer kunnen we 

de boerderij en het lokaal van de BSO gebruiken. We maken elke keer een oerlunch om de 

ochtend af te sluiten. De deelnemers worden lid voor een schooljaar (9x). Als afsluiting van 

het seizoen gaan we  een nacht overnachten in de prehistorisch nederzetting in Lelystad. 

19 januari: zalmhuiden looien met wilgenbast en leer bewerken (buidels e.d.) 

16 Februari: Vuursteenbewerker Ernest Mols uit Diever komt op bezoek: vuursteen messen 

maken. 

16 Maart: sporen zoeken, vuur maak-workshop, appeltaart uit dutch oven. 

13 april: De Oer-games: pijl en boog schieten, pijltjes blazen, ring werpen, oer-basketbal 

werpen e.d. Tot slot als lunch een door iedereen zelf meegenomen gerecht voor de Oer-High 

tea. 

17/18 mei: Kamp in de prehistorische nederzetting in Lelystad 

10 juni; Tweede Pinksterdag: 

gezinsexcursie Oer is Stoer 

tijdens het 

schaapscheerdersfeest bij de 

Klooienbergboerderij met hulp 

van de Oerschool-team, 

deelnemers en veel vrijwilligers. 

(25 pp) Activiteiten voor 3 - 12 

jarigen. 350 kinderen hebben 

mee gedaan. Populair was het 

pijl en boog maken, pizza 

bakken en vilten. Maar ook bij 

de andere activiteiten: vuur 

maken, popcorn poffen, boter karnen, leren amulet maken, houten amulet branden was veel 

animo. De peuters konden vilten, poffertjes bakken en Oer-bingo spelen. Het was voor de 

vrijwilligers hard werken. Zoveel kinderen hadden we niet verwacht. Maar de sfeer was goed. 

Het publiek bleef geduldig wachten op hun beurt. 

(Extra: 10 augustus: We hebben een oer-lunch gemaakt voor 50 mensen van een 

Internationaal werkkamp uit Ommen. 12 deelnemers hebben meegeholpen met het maken 



van de lunch. De anderen volgden een ochtendprogramma elders bij het Doepark, beleeftuin 

en pluktuin. ) 

Start van het zesde seizoen met 3 meisjes en 8 jongens. 

28 september: Boogschieten, deeg maken, bakken aan de stok. Hazelnootpasta maken, 

vuur maken 26 oktober: Hout:  Blaaspijp maken, beker branden, houten amulet maken. 

23 november: Wilgenhout in de uiterwaarden  en knotten met hulp van Bob Ratstake. 

14 December: Midwinterfeest:  Spel met cadeautjes en dobbelsteen. Fakkels maken. 

Kniepertjes en Flammkuchen bakken. 

 

• Natuurgidsenopleiding, coördinator Renée Cornelis (verslag Inge 

de Groot) 

Na een jaar van voorbereiding is het dan zover. In de stromende regen gaat op zaterdag 12 

januari 2019 de natuurgidsenopleiding van start. 23 Enthousiaste cursisten trotseren samen 

met mentoren en docenten de elementen op zoek naar de geheimen van Zandhove. Drie 

dagen later meldt de eerste cursist zich af. Dat is pijnlijk! Waar ging het mis in de 

voorlichting? Verderop in de opleiding nemen nog 3 andere cursisten afscheid. Met 19 

cursisten gaan we op 1 januari 2020 het tweede jaar van de opleiding in. 

 

Het kernteam gaat in 2019 wat gehavend van start. Door persoonlijke omstandigheden doen 

drie van de 5 teamleden even niet mee. Gerda Boonstra en Inge de Groot loodsen met de 

onschatbare inbreng van Mirjam Smith de opleiding door de eerste periode heen. Gelukkig 

sluiten Renée Cornelis, en later ook Erik de Kruif en Alfred van der Burgh weer aan. Na 

Orvelte stapt Gerda Boonstra om gezondheidsredenen uit het kernteam. Een nieuwe 

aderlating. Gelukkig is ze bereid om op de achtergrond de administratie te blijven verzorgen.  

 

In 5 blokken maken de cursisten kennis met de 5 invalshoeken voor het lezen van het 

landschap: de horizontale, de verticale, de historische, de seizoens- en de duurzame 

invalshoek.  Theorie en praktijk wisselen elkaar af. In 8 onderzoeksgebiedjes oefenen de 

cursisten in kleine groepjes de verworven vaardigheden onder leiding van een mentor. Begin 

2020 levert dit 8 mooie landschapsexcursies op, belicht vanuit deze 5 invalshoeken. Mini-

excursies die steeds groter worden bereiden de cursisten voor op het geven van een 

publieksexcursie. 



 

Orvelte is het pareltje van deze zware en lange 

opleiding.  Een intensief weekend met aandacht 

voor landschapslezen, ecologisch onderzoek 

maar ook voor elkaar. Een weekend waarin we 

de groep hechter zien worden.  Een belangrijk 

proces dat de cursisten zal helpen om de 

eindstreep te halen. 

Foto: Mirjam Smith 

 

Een mooi jaar ligt achter ons. Dit dankzij de inzet van het opleidingsteam, de cursisten en 

niet te vergeten al die mensen die grote en kleine hand- en spandiensten verrichten. Het 

kernteam gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in: wie nu nog aan boord is, gaat de 

eindstreep halen! 

 

• Vogelzangcursus, coördinator Ine Reinders 

De VogelZANGcursus: van begin maart tot eind mei, 12 weken lopen, vogels luisteren, 

zoeken en bekijken om ze te leren herkennen aan hun zang. Er deden 91 cursisten mee aan 

de vogelzangcursus dit jaar. Er bleven 3 mensen op de wachtlijst.  

Het leeuwendeel van de cursisten komt uit Zwolle (65) en Hattem, maar ook uit de wijde 

omgeving. De meeste aanmeldingen kwamen binnen via de website, enkele via de folder en 

het ZNT.  

De 18 gidsen/assistent-gidsen waren: op zaterdag: José, Martje, Wietske, Ronald, Janny, 

Inge, Patrick, Jan en Arjan, op maandag: Anny, Femmy, Jetty, Rinkje, Will, Sija, Alma en 

Paul, met Henriette als reserve. Tijdens de cursus werden er uitstapjes gemaakt vanuit het 

basisgebied het Engelse Werk o.a. naar het Westerveldse bos, waar we de nachtegalen 

hoorden, Zandhove, Vreugderijkerwaard, enz. ieder gebied met z’n eigen vogelrijkdom. De 

eindexcursie was op Landgoed Den Berg in Dalfsen, waar we geelgors en de bonte 

vliegenvanger hebben gehoord en gezien. Na afloop van deze excursies is er bij het station 

Dalfsen door de zaterdaggroepen en bij de Zeven Deugden door de maandaggroepen 

nagepraat met koffie en wat lekkers erbij.  

Aan het eind van de cursus had een beginnersgroep 68 verschillende vogelsoorten gezien 

en gehoord.  



In november kwamen gidsen en werkgroep leden 

bij elkaar om bij te praten, het afgelopen seizoen 

te evalueren: “goede cursus, enthousiaste gidsen 

en cursisten” en plannen te maken voor het 

komend jaar. In het bijzonder werden de nieuwe 

assistent-gidsen Marianne, Jack, Jacko en 

Jochem welkom geheten. Hierdoor kunnen er, bij 

meer dan 90 aanmeldingen, in 2020 vier zaterdaggroepen gaan draaien, zodat we nóg meer 

mensen bij de natuur kunnen betrekken. 

• Wilde Plantencursus, coördinator Marlène Vaessen   

Dit jaar werd voor de 28e keer de Wilde Plantencursus gegeven. Er waren 30 deelnemers, 

verdeeld over 2 groepen. 20 beginners, 10 gevorderden, samen een grote groep. De 

aanmeldingen kwamen via de website bij ons terecht, na een advertentie in de kranten kwam 

er nog een enkeling. De “beginners” stonden onder leiding van Marlène Vaessen, de 

gevorderde groep bij Brunhilde Reicher. Op de druk bezochte kennismakingsavond op 27 

maart werden de gidsen aan de deelnemers voorgesteld en werd het een en ander verteld 

over loepjes, flora's en andere plantenboeken. Deze avond is voor alle cursisten. Na de 

Power Point presentatie gingen we aan de hand van levend materiaal allerlei kenmerken 

bekijken van planten. De cursisten waren ieder in hun eigen groep druk bezig en leerden 

elkaar zo al een beetje kennen, een gezellige sfeer.  

De communicatie ging dit jaar met “Onsivn”. Daar kun je een agenda inzien, mededelingen 

doen, documenten en fotoalbums delen met de eigen leden. Dit ging voor de eerste keer erg 

goed. Er werd voornamelijk door de beginnersgroep veel van de website gebruikt. De 6/7 

avondexcursies vonden plaats in het Engelse werk, de Werkschuit, de Vitenstuin, de 

Herfterwetering, de uiterwaarden van de IJssel, het Westerveldse Bos, de 

Vreugderijkerwaard. We kiezen er nu voor om de interessante gebieden rondom Zwolle 

meer door de week te doen. Zo krijgen we toch meer variatie. Op de avonden voor de 

gevorderden worden natuurlijk ook de nog niet bloeiende planten, de grassen en zeggen 

behandeld. We hadden weer enthousiaste groepen.  

Er werden 4 excursies op de zaterdag georganiseerd. Er was telkens veel belangstelling, 

zeker tussen de 20 en 25 personen waren dan aanwezig. 

• Vijftien personen deden mee met de winterwandeling in het Westerveldse bos. 



• 30 maart - Struunpad in Koekangerveld, kijken naar veel soorten stinzenplanten, een 

mooi begin van de cursus. 

• 25 Mei - Doosje, liepen het Kiersche Wiedenpad waar we naar 

water- en oeverplanten bekeken, maar ook het mooie 

veenveldje.  

• 15 Juni - Uiterwaarden bij Zalk, een mooi gebied dat af en toe 

onder water staat, wat weer veel leuke soorten biedt.  

• 13 Juli -Lauwersmeer, waar we dit jaar zelf de gebieden 

hebben bezocht, zoals de bitterling en verschillende 

duizendguldenkruiden. 

Bitterling 

Iedereen kon meedoen met deze excursies, we proberen altijd om de groepen gescheiden te 

houden waar dat kan.  

 

• Stand en verkoop, coördinator Fenna Westers 

In mei ging onder aanvoering van de Milieuraad de Nooterhof weer open en deden we 

mee aan het traditionele Voorzomerfeest. Het thema van het Voorzomerfeest was 

Klimaat en groen: wat kan je zelf doen? We reikten zakjes zonnebloemzaden uit in het 

kader “van steen eruit, plant erin”. Verder stonden we op het Stadshagenfestival. Met 

de werkgroep Actie Steenbreek hadden we een gezamenlijke kraam. Waarschijnlijk 

omdat het erg warm was die dag, was de aanloop gering, maar degenen die kwamen 

waren wel geïnteresseerd. In september het Nazomerfeest in de Nooterhof met als 

thema Bomen. We stonden samen met de IVN-kinderactiviteiten over bomen. En we 

waren in oktober in Dalfsen bij de presentatie van het kinderboek Fogul. Een boek voor 

peuters en kleuters gemaakt door Atty van Lenteren (tekst) en Heleen Goutbeek 

(tekeningen). 

Onze folders lagen o.a. weer bij de 

Centrale Bibliotheek de Stadkamer, in het 

VVV-punt bij Waanders in de Broeren, in 

het infopunt van het Zwolse Balletjeshuis 

aan het Grote Kerkplein en ook in theehuis 

De Oude Mars, Historisch Centrum 

Overijssel en Het Earthship in de Nooterhof.De inkoop gaat via de KNNV-uitgeverij, 

IVN of Tringa paintings. Aan de stands en verkoop werkten mee: Greet Meima, Ine 

Reinders en Annet van der Wal, Willemien van Ittersum, Marjolein Koopmans en Harry 

Wendt. 



• IVN&KNNV Nieuwsbrief, coördinator Hettie ten Klooster 

In 2019 zijn 10 digitale nieuwsbrieven verstuurd met 

vermelding van excursies, cursussen en excursies 

van de werkgroepen: planten, paddenstoelen en 

vogels. Tevens wordt informatie opgenomen over 

de natuur van Zwolle e.o. en bijzondere activiteiten 

zoals bijvoorbeeld de nationale vogeltelling, 

natuurwerkdag etc.  

De redactie heeft in mei afscheid moeten nemen van Erik van Dijk, een organisator van 

allerlei lezingen op natuurgebied. Het is fijn dat KNNV de draad van de organisatie van 

lezingen weer heeft opgepakt. De redactie bestaat uit Corien Bruins Slot en Hettie ten 

Klooster.  

Aan bijna 700 abonnees wordt de nieuwsbrief verstuurd, het merendeel van hen opent de 

mail ook. En dat is meestal in de 1e week na verzending. 

 

• Sociale media, coördinator Roel Suidgeest 

Op Twitter heeft IVN Zwolle ongeveer 350 berichten geplaatst, die 185,873 keer bekeken 

zijn. Tweets met foto’s en wetenswaardigheden uit de natuur, aankondigingen en verslagen 

van cursussen en excursies, nieuws van zusterorganisaties zoals de KNNV of Landschap 

Overijssel. Het populairste bericht ging over wespen die aan het einde van de zomer op 

zoetigheid afkomen, als reactie op reclame voor een verdelgingsmiddel. Eind 2019 had IVN 

Zwolle 355 volgers. 

Op Facebook is het aantal volgers toegenomen van 235 tot 313. Per bericht loopt het bereik 

uiteen van enkele tientallen tot enkele honderden weergaven, met als record 1.408 

weergaven in november van een oproep om mee te helpen aan een onderzoek naar plastic 

afval langs de IJssel. Ook voor de blockbirds (abstracte vogelportretten) en voor de 

aankondiging van de vogelzangcursus was veel interesse. 

 

• Website, coördinator Wim Knol 

 Activiteiten van IVN Zwolle worden gepubliceerd met een korte beschrijving van de activiteit, 

doelgroep en locatie. De top drie van het aantal bezoekers viel in oktober, december en 

november. Ruim 8000 bezoekers van de site, de meesten werpen een snelle blik: iets meer 

dan een minuut.  

 

  



• Ledenadministratie, ledenadministrateur Gerard Frik 

Sinds 2 jaar heeft het landelijk bureau van IVN een nieuw relatiebestand Procurios 

geïntroduceerd. Hierin worden alle wijzigingen van leden, huisgenootleden en donateurs 

geregistreerd. Via onze website de website van het landelijk bureau worden er leden 

aangemeld. Het is een systeem dat de nodige voorbereiding vereist om er mee te kunnen 

werken vereist. Dat  lukt steeds beter. 

In 2019 hebben zich 74 leden aangemeld als nieuw lid. Er zijn vier ereleden.  

Opgezegd hebben in 2019 22 leden. 

Begin januari 2020 zijn er 415 leden en huisgenootleden. 4 leden van IVN zijn ereleden 

vanwege grote verdienste binnen de vereniging. 
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