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Jaarverslag 2020 
 

 

 

 

Voorwoord 

 
Schreef ik vorig jaar nog:  ‘2019 zal waarschijnlijk niet de geschiedenis in gaan als een gemiddeld 

jaar wanneer we het ruimer bekijken dan alleen vanuit IVN perspectief”, dat zou ik nu over 2020 

weer kunnen zeggen. Op veel fronten zijn we verplicht stil gezet of zo je wilt thuis ‘opgehokt’. De 

verslagen van onze IVN activiteiten zijn ook aanzienlijk korter dan gebruikelijk. Veel ’normaal’ 

actieve leden hebben zich waarschijnlijk af en toe wel zitten verbijten zouden we niet toch….    

Als bestuur hebben we geprobeerd niet alleen naar de letter van de Coronaregels te leven maar 

ook naar de bedoeling er van: geen risico vormen voor de ander. Daar zijn we met jullie 

medewerking goed in geslaagd. Het nadeel is dan natuurlijk wel dat je als afdeling ook wat uit 

beeld raakt en bijvoorbeeld geen bezoek krijgt van Pow-ned… het zij zo. Onze kans om weer 

letterlijk en figuurlijk naar buiten te treden komt nog wel.  

Voor velen lijkt de natuur toch in ‘barre’ tijden een geliefd toevluchtsoord getuige de regelmatige 

afsluiting van natuurgebieden in Coronatijd vanwege de grote toeloop.  

Ik zie ons maar als een artiest die in de kleedkamer zich voorbereidt op zijn optreden en op de 

achtergond het geroezemoes in de zaal hoort…  nog even en we mogen weer op!!! 

 

Bedankt voor jullie inzet in dit weer bijzondere jaar 2020. Het is Pasen 2021 nu ik dit schrijf, en of je er 

nu een religieuze inhoud  aangeeft of niet: wat dood leek komt tot leven. Dat zien we om ons heen in 

de natuur en ook bij ons als afdeling, wij zullen doorgaan. 

 

Namens het bestuur van IVN Zwolle e.o., 

Hans de Jong, voorzitter 
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Bestuur  -  voorzitter Hans de Jong 
 

Het jaar 2020 zijn we, zoals al een beetje traditie is geworden, gestart met een groot aantal 

actieve leden op een mooie locatie: de Wheem in Oud-Avereest, een prachtige gelegenheid om 

het Reestdal te verkennen. Zo’n groep IVN’ers ‘in het wild’ maakt op mij toch altijd weer de 

indruk van een wandelende kennisbank.  

Het bestuur begon dit jaar met Hans de Jong als voorzitter, Gerard Derkman als 

penningmeester, Gerda Boonstra als secretaris en Roel Suidgeest als algemeen lid PR en 

communicatie. 

Gerda Boonstra stopte eind maart om gezondheidsredenen. Na een periode zonder secretaris 

heeft Henriëtte van der Velde zich vanaf september ingewerkt in het toch zeer omvangrijke 

dossier van het secretariaat en de ledenadministratie. Haar eerste project was de digitale 

behandeling van de Algemene Leden Vergadering 2020 in oktober. 

In 2020 heeft het bestuur ongeveer eens in de 6 weken vergaderd, een enkele keer kon dat nog 

op gepaste afstand maar de laatste maanden heeft het nieuwe normaal bij ons ook 

toegeslagen: vergaderen via de computer. We hebben veel gesproken over de 

Coronamaatregelen: wat kan er wel, wat kan er niet. Als bestuur hebben we er voor gekozen zo 

voorzichtig mogelijk te zijn, immers het virus is overal en we willen niet riskeren dat mensen op 

onze activiteiten besmet raken. 

 

De IVN-districtsledenvergaderingen (DLV) zijn ook voor een deel fysiek gehouden in Wierden en 

de laatst keren via Zoom. Belangrijk onderwerp in 2020 was 1IVN, de fusie tussen de 

Stichting IVN en de Vereniging IVN die volgens de planning zijn beslag zal krijgen in 2021. 

Daarnaast komen in de DLV landelijke projecten aan de orde en is er een uitwisseling van 

ervaringen tussen de afdelingen. Altijd belangrijk om die ervaringen te delen en van elkaar te 

leren. 

 

Het voorstel voor een nieuw Natuur- en Milieu Educatie-beleid (voor basisscholen) van de 

gemeente Zwolle is, door de Coronabeperkingen, nog niet de gemeenteraad gepasseerd. 

Mariken Enserink heeft daarvoor veel werk verzet en ik als voorzitter van het IVN ( de grootste 

NME aanbieder in Zwolle) mocht daar ook namens het Natuur Platform Zwolle (NPZ) het 

hoogste woord voeren. 

De bespreking met de gemeente over de toekomst van de Nooterhof lopen nog. De 

kansen om er weer een heel aantrekkelijke plek te maken met veel mogelijkheden voor 

Natuur- en Milieu Educatie voor alle leeftijden en een plek om verduurzaming van onze 

samenleving te bevorderen (klimaatadaptatie en energietransitie bv.) zijn kansrijke 

onderwerpen. 

 

De vergaderingen van het Natuur Platform Zwolle zijn bezocht door de voorzitter. Een 

samenwerking die haar vruchten begint af te werpen. Samen zijn we duidelijk sterker om ook in de 

gemeente aan de voorkant van nieuw beleid te kunnen meepraten. Onderwerpen als biodiversiteit, 

maaibeleid, energietransitie etc.  worden meerdere keren per jaar met de verantwoordelijke 

wethouders besproken. Een lid van het bestuur is daarbij aanwezig.  

Ook is het IVN vertegenwoordigd in de betrekkelijk nieuwe loot aan de NPZ-boom: 

de werkgroep die zich verdiept in ruimtelijke plannen bv. de omgevingsvisie van de 

gemeente Zwolle, de bouwplannen op het terrein van de IJsselcentrale, de 

dijkversterkingen rond Zwolle en een woningbouwproject aan het Zwarte Water. Bij 

verschillende projecten mogen we meedenken aan de voorkant, bij andere projecten is 

soms wat meer overtuigingskracht nodig. Insteek is altijd het ijveren voor een gezond en 

aantrekkelijk leefmilieu voor mens, dier en plant. 
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Op ons initiatief is, samen met de partners van het NPZ en met een aanzienlijke subsidie van 

Natuur en Milieu Overijssel, een Smartboard aangeschaft. In theorie moeten nu presentaties in 

vergaderingen en bij cursussen ook voor de echte leek eenvoudig zijn.  

 

Het IVN Zwolle e.o. is ook in deze tijd nadrukkelijk aanwezig in de samenleving met oog voor 

grote plannen zoals de omgevingsvisie en voor kleine, zoals die ene tegel uit de tuin. 

Allemaal mogelijk  gemaakt door de leden, de actieve leden, de donateurs en een aangenaam 

bestuur om mee te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikmeting 2020 

VRIJWILLIGERS  

werkgroepleden etc. 142 

waarvan geen lid van IVN Zwolle (mogelijk wel van andere  IVN afdeling) 54 

  

DEELNEMERS: VOLWASSENEN  

aantal excursies 13 

aantal deelnemers excursie 59 

  
aantal workshops, cursussen en opleidingen 14 

aantal deelnemers workshops etc. 167 

  
aantal onderzoeken (tellingen) 10 

deelnemers tellingen 85 

  

online activiteiten (webinars, lezingen, cursussen) 1 

aantal deelnemers 25 

  
DEELNEMERS: JEUGD EN JONGEREN  
schoolgerelateerd, primair en BSO  
aantal activiteiten 13 

aantal deelnemers 323 

  
niet school-gerelateerd  
aantal activiteiten 15 

aantal deelnemers 128 

  



5 

 

Excursies  -  Ine Reinders 
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Fotogroep  -  Hettie ten Klooster 
 

In september 2020 hebben Marlène Vaessen en Hettie ten Klooster een oproepje geplaatst in de 

nieuwsbrief om een IVN natuurfotogroep op te richten. De natuur in: samen fotograferen om 

elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Negen fotografen meldden zich, met uiteenlopende 

ervaring. 

In oktober hebben we een startbijeenkomst gehad, waar Hans de Jong, voorzitter IVN Zwolle, 

aanwezig was. Op deze avond hebben we ideeën uitgewisseld en een aantal dagen vastgelegd 

om op stap te gaan. Ook hebben we een paar tijdstippen gereserveerd om in de zaal van de 

Milieuraad een aantal van onze foto’s met elkaar te bespreken.  

In oktober heeft een kleine groep gefotografeerd bij De Zwarte Dennen. Helaas kon de 

bespreking van deze foto’s niet doorgaan, omdat de Corona ons in de wielen reed. Het bestuur 

besloot in oktober dat alle IVN-activiteiten werden opgeschort en dat ook wij dus niet meer in 

groepjes op stap mochten gaan. Zo jammer. Het is moeilijk om elkaar te bereiken zeker omdat 

we elkaar niet goed kennen. Wel kunnen we in tweetallen fotograferen of alleen op pad. We 

hebben geprobeerd met elkaar onderwerpen af te spreken en foto’s te delen in een besloten 

groep op ons.ivn. Toch ontbreekt een echte stimulans. We hopen dat de fotogroep in 2021 een 

nieuwe start kan maken. 
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Insecten en Vlinders  -  Martin Wolters en Alfred van den Burgh 
 

Ook bij onze werkgroep heeft de uitbraak van Corona roet in het eten gegooid. 

Verschillende activiteiten moesten we afblazen.  

Wat is er niet doorgegaan: 

• De Insectencursus in het voorjaar 

• De geplande publieks-excursie op Soeslo 

• De Insectenstudieavonden in Berkum 

Wat ging er wél door? 

• Vier Corona-proof besloten werkgroep-excursies: 

o Vitenstuin, zaterdag 9 mei 

o Wijthmenerbos, zaterdag 27 juni 

o Struinwaard Berkum, zaterdag 11 juli 

o Soeslo, zaterdag 8 juli 

• Vervolg van de inventarisatie gentiaanblauwtje op het Luttenbergerven 

• Het lopen van de vlindermonitor routes in de Vitenstuin, Vreugderijkerwaard, Soeslo en 

Luttenbergerven. Tevens een nieuwe route gestart in de Nooterhof.  

• Het tellen van Sleedoornpage-eitjes 

• Meerdere nachtvlindertellingen in het Spoolderbos, Westerveldse bos en de Nooterhof 

• Afspraken met de gemeente Zwolle gemaakt over het ondersteunen van de pilot 

maaibeleid in het kader van de deelname aan het Deltaplan Biodiversiteit. Daaraan 

gekoppeld het werven van vlindertellers voor de daarvoor benodigde inventarisaties.  

 

De maillijst van mensen in Zwolle e.o. die geïnteresseerd zijn in insecten bevat momenteel 85 

adressen. De Facebook pagina heeft inmiddels zo’n 200 volgers.  

 

Plannen voor 2021: 

• Het tellen van Sleedoornpage-eitjes 

• Inventarisatie gentiaanblauwtjes op het Luttenbergerven 

• Nachtvlindertellingen op de bekende locaties en in Soeslo.  

• Het monitoren van Vlinders en Hommels in het kader van de pilot Maaibeleid van de 

gemeente Zwolle op 7 proeflocaties volgens de methodiek van de Vlinderstichting. Deze 

data zal dus ook meegenomen worden in het landelijk meetnet.  

 

Eventueel verdere activiteiten zijn natuurlijk geheel afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het 

Corona-virus. 
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Excursies Leemkule, Hattem  -  Henriette Maan  
 

 

Zomervakantie 2019, in  het vakantiepark de Leemkule 

in Hattem zijn alle huisjes en kampeerplaatsen bezet, 

maar ook hier gelden Corona maatregelen. De tafeltjes 

op het terras staan op 2m afstand en bij de ingang staat 

ontsmettende hand gel.  

 

De vraag is of we zo nog excursies voor de gasten 

kunnen laten doorgaan. Na overleg met de animatie 

coördinator van het park en met 5 IVN gidsen besluiten 

we om met kleine groepen van ongeveer 8 personen 

per gids op stap te gaan.  Dat betekent dat je per keer 

drie gezinnen hebt die afstand van elkaar moeten 

houden.  

 

Zo wordt er tijdens 5 natuur ontdektochten door 62 

deelnemers (waarvan 34 kinderen) genoten van o.a. 

bladbingo, beukenblad gallen, muizenstaartjes aan 

dennenkegels, tonderzwammen en kriebelbeestjes.  
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“Natuur = ’n feestje” Kindergroep Meppel  -  Marlène Vaessen 

 
Deze groep is dit jaar opgericht om de kinderen van 5-9 jaar uit en rondom Meppel 

natuurbelevingen te kunnen geven. Dit is in principe op de laatste zondag van de maand. 

Marlène Vaessen heeft deze groep gestart en heeft de groep na overleg in eerste instantie 

aangesloten bij het IVN Zwolle. Er is veel contact geweest met andere natuurinstanties en de 

gemeente. Na een paar proefexcursies zijn er een paar mensen bij aangesloten om te assisteren: 

Peter Mol, werkzaam bij IVN Overijssel  

Melanie van der Linden 

Berry Wognum 

We hebben als groepje een paar keer gezamenlijk overlegd om goed op te starten en later om 

voorbereidingen te treffen.  

We hebben PR via de scholen gedaan en via een eigen Facebookpagina. 

 

In februari konden we beginnen.   

Deze eerste excursie is verplaatst naar het scoutinggebouw vanwege erg slechte 

weersomstandigheden. Daar konden we allerlei natuurspelen doen en uilenballen pluizen.  

Er waren 17 kinderen en iedereen was enthousiast.  

Maar toen, net voor de excursie van eind maart, kwam de volledige lockdown en staakten we de 

excursies. Toen hebben we de ouders en kinderen iedere week natuurtips gegeven via Facebook.  

Gelukkig konden we in augustus weer beginnen met een speurtocht in de Zwarte Dennen 

(Staphorst). Er waren 29 kinderen aangemeld en omdat we niemand wilden teleurstellen, 

verdeelden we de groep in een ochtend en een middaggroep.  

Ook de maand erna kwamen er 30 

aanmeldingen, weer verdeeld in twee 

groepen. Het thema was “Zijn er nog 

sprookjes in het bos?” Het was in het 

Roekenbos in Echten, weer een groot 

succes. 

Daarna kwam de tweede lockdown. In 

december hebben we een soort bingo-

online gedaan met een flinke groep 

kinderen.  

 

Verder zijn er in samenwerking met IVN 

Drenthe, IVN Hoogeveen en Westerveld 

plannen om een cursus te gaan starten 

om meer begeleiding te krijgen voor deze 

groepen, een soort combinatie van natuurouder/ jeugdbegeleider.  Dit moet nog een vervolg 

krijgen in 2021. 
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Natuurgidsenopleiding  -  Renée Cornelis 
 

Eind maart zorgde de Coronacrisis voor een abrupt einde van het lesprogramma van de 

natuurgidsenopleiding. Gelukkig waren de meeste theorie lessen al gegeven.  Ook hadden de 

meeste mentorgroepjes  in het begin van het jaar al hun afrondende eindexcursie in  hun eigen 

onderzoeksgebied gehouden voor alle medecursisten. Eind augustus is het lesprogramma in 

compacte vorm weer opgepakt. Om zowel de groepsgrootte als de studievertraging te beperken, 

kozen we voor parallelle sessies met maximaal 15 personen. Op die manier konden we ook de 

laatste eindexcursies in de onderzoeksgebieden coronaproof afronden.  

 

De cursisten waren in maart net met hun educatieve eindopdracht begonnen. Het vroeg soms 

wat aanpassing, maar toch hebben alle cursisten met hun begeleiders een format gevonden om 

in de anderhalve meter maatschappij regelmatig af te stemmen. De afstemming tussen kernteam 

en begeleidende mentoren en adviseurs kon helaas ook niet meer live met de hele groep 

plaatsvinden. Met extra mail- en belrondjes heeft het kernteam geprobeerd toch iedereen 

gemotiveerd en bij de les te houden.  Dankzij de flexibele opstelling van zowel cursisten als 

begeleiders zijn de eindproducten uiteindelijk toch gewoon afgerond. Hoewel het erg jammer 

was dat niet iedereen elkaars eindproduct kon zien, hebben we in september noodgedwongen 

ook de presentaties van de eindproducten steeds in 2 kleinere groepen gedaan. 

 

 

Uiteindelijk hebben we, ondanks de corona perikelen, op 5 oktober aan 17 cursisten een diploma 

kunnen uitreiken tijdens een sfeervolle avond in de Nooterhof. Drie cursisten deden de opleiding 

voor een andere IVN afdeling. IVN Zwolle heeft er dus 14 nieuwe gidsen bij. Nu maar hopen dat 

het coronatijdperk snel voorbij is, zodat we hen volop bij onze activiteiten kunnen betrekken. 

 

Natuurgidsenopleiding 2019-2020 in cijfers: 

De cursisten 

-In januari waren er 19 cursisten die in 2020 de eindstreep konden halen.  

- 1 van de cursisten was door ziekte niet in staat om de opdrachten af te ronden. 

-een andere cursist is in de zomer alsnog gestopt i.v.m. andere prioriteiten 

-er zijn 17 cursisten afgestudeerd en de zieke cursist heeft een deelnemerscertificaat ontvangen.  

 

Het kernteam 

-bestond in 2020 uit 4 leden van IVN-Zwolle 

-is in 2020 tien keer bij elkaar geweest (deels online) voor overleg en evaluatie 

 

Het opleidingsteam 

-8 mentoren (alle IVN leden, 2 van 

andere IVN afdelingen) hebben de 

cursisten verder begeleid 

-4 adviseurs met specifieke expertise 

voor de begeleiding van een 

eindopdracht (lid van IVN Zwolle). -Voor 

de bomenles en de les gidsvaardigheden 

zijn ook 2 gastdocenten ingezet (lid van 

IVN Zwolle) 

 

Bijeenkomsten 

-In januari, februari en in augustus en 



11 

 

september zijn 3 lessen gegeven en waren er 8 afsluitende excursies in de onderzoeksgebieden 

van alle mentorgroepjes. Voor de presentaties van de eindopdrachten kwamen we 2 keer bij 

elkaar (steeds in 2 parallel groepen). Eén van deze sessies is bijgewoond door Mike Hirschler van 

het landelijk IVN. De diplomering was op 5 oktober met alle cursisten, mentoren adviseurs en 

kernteam en Mike Hirschler van landelijk IVN en voorzitter van IVN Zwolle. De cateraar was 

ingehuurd en voor koffie en thee was er hulp van 1 extra IVN Zwolle lid. 
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Oerschool  -  Gerda Revenberg 
 

De werkgroep bestaat uit 8 leden: Bas Heijnens, Bertina Heijnens, Luuk Reurink, Manon Nijhuis, 

Marianne Vocking, Peter Auke Nicolaij, Piet de Jong en coördinator Gerda Revenberg. 

Het zesde seizoen 2019-2020: deelnemers:  8 jongens en 2 meisjes 

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 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 

jaarlijks  een nacht overnachten in de prehistorisch nederzetting in Lelystad. Helaas heeft door 

het Corona-virus dit jaar het kamp niet door kunnen gaan. 

11 Januari 2020: Naar keuze:  Vilten: we maken houthakkershandschoenen (zonder vingertoppen 

en duim) of een leren buidel maken. Lunch Gevuld bannockbrood.  

8 februari: Vuursteenbewerker Ernest Mols  

uit Diever komt op bezoek. We maken een 

prehistorische boor. Ook komt een journalist 

en fotograaf van het tijdschrift Mens en 

Natuur langs om een artikel over ons te 

schrijven. Lentenummer 2020.  Lunch: 

kruidenburgers en gerookte makreel 

7 maart: Het is de bedoeling om weer aan de 

wilgenhut in de uiterwaarden onderhoud te 

plegen. Net als in november. Met hulp van 

Bob Ratstake. Maar de uiterwaarden zijn 

helaas overstroomt. Daarom een alternatief 

programma: We hebben de film over de ‘Steentijd in de Flevopolder’ bekeken met Hans de Haas 

en zijn vrouw. Zij hebben in 1976 deelgenomen aan dit experiment. Daarna hebben de jongeren 

zelf geprobeerd om een prehistorisch minihutje te bouwen.                            Lunch: broodje 

warme wolf. (hotdog)  

Half maart brak het Coronavirus uit. Daardoor zijn de bijeenkomsten in april en mei (het kamp) 

komen te vervallen. Ook de gezinsmiddag voor kinderen van 3-12 jaar: ‘Oer is Stoer’ op tweede 

pinksterdag (combinatie met het schaapscheerdersfeest bij  wijkboerderij de Klooienberg) kon 

niet door gaan. 
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Na 1 juli zijn de regels weer wat versoepeld. Daarom komen we 4 juli bij elkaar voor een 

gezamenlijke feestelijke afsluiting 

van het seizoen. Dit keer bij de 

Nooterhof. Iedereen nam wat 

lekkers mee voor de lunch om te 

kunnen delen. Er is o.a. aan 

boogschieten gedaan en kruidenzalf 

gemaakt. 

De hele groep van 10 deelnemers wil 

graag doorgaan na de 

zomervakantie… 

Begin september is het team bij elkaar geweest in Zalk bij Marianne. We vinden dat we niet 

kunnen starten met de Oerschool in september i.v.m. Corona. Wel willen we graag contact 

houden met de deelnemers. Daarom willen we in november een ‘terugkom-ochtend’ 

organiseren. Maar doordat de coronaregels weer verslechterden is dit niet gelukt. 

Wat ging nog meer niet door: in september zou de IVN een 60 jarig jubileum vieren. Wij waren 

gevraagd om daar een Oerschool activiteit te organiseren. 
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Scharrelkidscursus  -  Henriette Maan   

Er kwam een interessante vraag van de opleiding Pedagogisch Werk van het Deltion College in 

Zwolle: of IVN 4 natuurlessen van telkens twee en een half uur kon verzorgen voor twee klassen 

met elk 20 studenten. Doel van deze lessen moest zijn bewustwording van natuur en deze 

kunnen overdragen aan jonge kinderen door middel van activiteiten.  

Met een werkgroep van ervaren gids/docenten (Heike Tack, Gerda Boonstra, Henriette Maan) en 

aspirant gidsen van de Natuurgidsenopleiding (Ria Bos, Joanna Spanjaard, Thea Huisman) gingen 

we deze uitdaging aan.  Na heel veel werk is er een lesprogramma samengesteld met korte 

inleidingen, allerlei opdrachten, buitenwerk en zelfs een ochtend met kleuters van Basisschool de 

Werkschuit om e.a. in praktijk te brengen. De coördinator van de PW opleiding was enthousiast 

en hielp mee met het organisatorisch werk. Extra IVN gidsen waren bereid om bij de buiten dag 

te assisteren.  

Voorjaar 2020 stonden we helemaal paraat… en toen kwam het Coronavirus en werden in maart 

alle scholen gesloten. Wat een anticlimax!  

Maar dit project is te mooi en zinvol op de plank te laten liggen. We hopen dat, zodra het kan, er 

gidsen zullen zijn om dit lesplan weer op te pakken.  Het programma ligt klaar. 

 

Zo ligt er ook een korte Scharrelkidscursus klaar, waarmee  al ervaring is opgedaan bij diverse 

groepen BSO-medewerkers. Die zou bekend gemaakt en aangeboden kunnen worden aan 

diverse BSO en Kinderopvang instellingen waar we nog niet geweest zijn. De oudere gidsen 

hebben zich om verschillende redenen hieruit teruggetrokken, het zou mooi zijn als nieuwe 

gidsen dit gaan oppakken!  
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Veldlessen Vechterweerd  -  Ankie van Leeuwen 

 

Een grote groep gidsen heeft het aangedurfd om de veldlessen in Vechterweerd in het najaar van 

2020 Coronaproof aan te bieden en te begeleiden. Het Coronaproof maken van de opdrachten 

betekende vooral dat we de loopbewegingen van de groepjes uit elkaar hielden en bij de centrale 

start en afsluiting veel ruimte maakten tussen de afzonderlijke groepjes. Alle lessen, die we 

wilden geven met de beschikbare gidsen, zijn gegeven op 1 les na. De betreffende leerkracht had 

alles voor zijn klas georganiseerd, maar hij werd teruggefloten door zijn directeur.  

Zo hebben bijna net zo veel leerlingen als anders in een najaar kunnen genieten van een dagdeel 

in de natuur van Vechterweerd, midden tussen een kudde Galloways. We hebben 323 leerlingen 

mogen verwelkomen met hun leerkrachten en hun begeleiders. De leerlingen hebben 

enthousiast gewerkt aan hun opdrachten. De opmerkingen van de leerkrachten achteraf waren 

louter positief. De scholen hebben het bijzonder op prijs gesteld dat we deze lessen buiten in het 

veld toch hebben laten doorgaan.  

Niet alleen de kinderen en leerkrachten zijn positief, maar ook de gidsen. Hier onder staan twee 

impressies. 

 

 

 

 

Spanning en opwinding! 

 

Vandaag hebben wij aan een leuke groep leerlingen veldles mogen geven . 

Net klaar met alles uitzetten kwam de groep op de fiets mooi op tijd aan.  

Na uitleg te hebben gegeven gingen de vier groepen aan de slag. 

 

Een groep had besloten te gaan tekenen. De oude boom met de paar Galloways leek hun wel wat. Op 

een mooie afstand waren ze druk bezig. Ineens stonden drie Galloways op en kwamen aangerend ! De 

groep  kinderen liep rustig van ze weg echter de Galloways waren nieuwsgierig en bleven maar rennen. 

Doordat een ruiter op haar Shetland pony tussen de Galloways en de groep kinderen kwam rijden , viel 

er voor de kinderen een hoop spanning weg. Gelukkig! 

Een meisje riep: ik was zo bang moest bijna huilen! 

 

De groepen wisselde regelmatig van opdrachten en waren enthousiast bezig. 

In de laatste minuut van de les hoorde ik ; kijk kijk jij! Ik heb een kreeft gevangen! Opgewonden kwam 

de leerling eraan en ja daar was een pracht van een zoetwater kreeft... Wat een mooie afsluiting van de 

les.  
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ALIEN IN VECHTERWEERD 

  

Het begon zo onschuldig. 

Een heerlijke zonnige middag. De kinderen enthousiast. 

Betrokken ouders en leerkrachten. Een bloemenweelde 

vulde de velden.. 

De Galloways waren wat onrustig:  een aantal 

hangjongeren liep wat doelloos heen en weer. We 

hielden ze in de gaten, een groepje kinderen met ouder 

verschuilde zich binnen de omheining van een waterwinput. 

  

Toen werd er een Hele Grote Bovist gevonden. Hij werd als 

voetbal gebruikt en wat gebeurde er: wolken van miljarden 

sporen vlogen in het rond. 

Het is een mysterie in de evolutie, alle reuzenbovisten op 

het noordelijk halfrond hebben hetzelfde DNA: geen 

mannetjes en vrouwtjes dus. En daarmee is er geen kruising. 

Fanatiekelingen zeggen dat het een alien is: een levensvorm 

die geen evolutie kent. 

 

En als je deze twee impressies gelezen hebt, krijg je als 

gids al weer zin in de volgende serie veldlessen in het 

voorjaar van 2021. Elke les heeft zo zijn eigen verhaal. 

Wat gaat 2021 voor mooie verhalen opleveren!? 
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Vogelzangcursus  -  Ine Reinders 
 

Voor de vogelzangcursus waren er dit jaar 98 aanmeldingen en er was geen wachtlijst.  

 

De cursus zou lopen van begin maart tot eind mei maar vanwege de Coronacrisis is deze 

voortijdig gestopt. De zaterdaggroepen hebben 

één les gehad, de maandaggroepen twee.  

 

De gidsen op zaterdag waren: José, Martje, 

Wietske, Janny, Arjan, Marianne, Patrick, Jack, 

Jacko en Jan, op maandag: Femmy, Anny, Rinkje, 

Will, Sija, Alma, Jetty en Paul.  

Janny Jongejan is gestopt als gids en we hebben 

haar voor haar inzet bedankt met een 

cadeaubon. 

 

De werkgroep bestond uit Ine, Krista, Manon en 

Martje en vergaderde 1x bij Manon en later 

enkele keren via Skype of Zoom.  

In november hebben gidsen en werkgroep via 

Skype vergaderd. Iedereen wil zó graag dóór!  

We hopen dat in 2021 de cursus weer door kan 

gaan en zijn begonnen met de voorbereidingen. 

 

Foto: Voorlopen met de gidsen op 29 feb 2020 
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Wilde Plantencursus  -  Marlène Vaessen 

 

Dit jaar zou voor de 29e keer de Wilde Plantencursus worden gegeven.  

Er hadden zich 13 deelnemers gemeld voor de gevorderdengroep en 18 voor de beginnersgroep.  

Toen we van start wilden gaan in maart, brak de Coronapandemie uit en is de hele cursus 

geannuleerd. We hadden nog geen startavond gehad en vandaar dat er daarna nauwelijks 

contact is geweest met de cursisten. Bij het doorgaan van een volgende cursus, worden zij als 

eerste geïnformeerd en krijgen ze voorrang met de inschrijving.  

 

Op 5 februari hebben we een workshop Botanisch Tekenen georganiseerd onder leiding van 

Willemien van Ittersum. Dit werd erg gewaardeerd door de aanwezigen. We waren in totaal met 

12 personen. 
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PR activiteiten 
 

IVNKNNV nieuwsbrief  -  Hettie ten Klooster 

2020 begon zoals gewoonlijk met het vermelden van diverse activiteiten in de nieuwsbrief. De 

eerste twee nummers besteden we onder andere aandacht aan excursies en de vogelzangcursus. 

In maart moesten we de lezers berichten dat alle geplande activiteiten tot 1 juni geannuleerd 

werden vanwege de corona pandemie.  

 

Wat nu? Een actief IVN-lid klom in de pen dat het niet meer versturen van de nieuwsbrief wel heel 

zuur zou zijn, kunnen we er een andere invulling aangeven? Het werd ‘Natuur dichtbij’. 

De oproep in de nieuwsbrief voor om natuurbelevenissen te delen leverde een paar reacties op. 

Maar niet voldoende om er maandelijks een nieuwe nieuwsbrief uit te laten gaan. Daarom 

hebben we aantal natuurkenners op persoonlijke titel gevraagd een stukje te schrijven wat er in 

de volgende maand te beleven zou zijn bijvoorbeeld in de plantenwereld, insecten en vogels. Met 

dank aan de schrijvers is er een leuke en interessante vorm gevonden. Diverse leden reageren 

positief. 

2020 telde acht nieuwsbrieven, twee ervan met activiteiten en zes met natuurverhalen. 

680 personen ontvangen de mail, iets minder dan 45% opent de nieuwsbrief, ongeveer 13% klikt 

het door op het artikel, dit in tegenstelling tot de eerste twee nieuwsbrieven, hier zijn meer 

geïnteresseerde lezers die doorklikken, ongeveer 50% openen de nieuwsbrief met 8% 

doorklikken.  

 

 

Facebook  -  Roel Suidgeest 

 

 

Website  -  Wim Knol 
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Ledenadministratie  -  Henriëtte van der Velde 
 

We begonnen het jaar met 373 gewone leden, 16 huisgenoot-leden en 4 ereleden, totaal 393. 

In 2020 is de regeling voor het lidmaatschap veranderd: het lidmaatschapsjaar begint op de 

datum van aanmelding en dus niet op 1 januari. De contributie wordt jaarlijks rond de 

aanmeldingsdatum geïncasseerd door het Landelijk Bureau IVN. 

Dit houdt in, dat mensen die hun lidmaatschap opzeggen, lid blijven tot de aanmeldingsdatum – 

deze kan liggen in het volgende kalenderjaar. Hierdoor ontstaat in het verslagjaar een verschil 

tussen leden die opgezegd hebben en leden die daadwerkelijk vertrokken zijn.  

In 2020 mochten we 40 nieuwe leden begroeten, waarvan 1 huisgenoot-lid en 1 van donateur 

naar lid. 

Vertrokken zijn 25 leden, waarvan 6 naar een andere afdeling. 

20 leden hebben opgezegd, terwijl hun lidmaatschap nog doorloopt tot in 2021. 

Op 31 december waren er 389 gewone leden, 17 huisgenoot-leden en 4 ereleden, totaal 410. 


