
IVN 
IVN werkt aan een duurzame samenleving door 
mensen te betrekken bij natuur, milieu en 
landschap. IVN is een landelijke organisatie van 
actieve vrijwilligers en beroepskrachten. In 
Nederland zijn zo’n 25.000 leden actief bij 
+ 165 afdelingen. 
Meer informatie op de landelijke website: www.ivn.nl 

IVN OOST-VELUWEZOOM 
Deze afdeling is actief in de gemeenten Rheden en 
Rozendaal. Vrijwilligers organiseren tal van 
activiteiten. Zo kun je onder begeleiding van 
enthousiaste, gediplomeerde natuurgidsen 
deelnemen aan de activiteiten in deze folder. Duur: 
2 à 2 1/2 uur. 

Je kunt ook zelf op pad gaan met 
een van de routes op de website 
of met onze route-app.

IVN-TUIN 
Naast het bezoekerscentrum Veluwezoom van 
Natuurmonumenten ligt de IVN-tuin aan de 
Heuvenseweg in Rheden. Je kunt de tuin op eigen 
gelegenheid bezoeken, het hek staat altijd voor je 
open. Op zondagmiddag is er vaak een vrijwilliger 
die je graag vertelt over onze tuin. Ook vinden er 
soms bijzondere activiteiten plaats. 
Groepen kunnen een rondleiding aanvragen. Ook 
zijn er planten en zaden van wilde planten te koop.

LID OF DONATEUR WORDEN? 
Je kunt IVN Oost Veluwezoom steunen als lid 
(minimaal € 25,00 per jaar), als donateur (minimaal 
€ 15,00 per jaar) of door een eenmalige gift.
 
Leden en vaste donateurs ontvangen het 
afdelingsblad ‘Karwij’ met informatie over de 
activiteiten en nieuws over de natuur in onze 
omgeving. Leden ontvangen ook het landelijk blad 
'Mens en Natuur'.

Via www.ivnoostveluwezoom zijn alle mogelijkheden 
en voordelen te vinden en kan je je aanmelden.

WANDELINGEN AANVRAGEN 
Bedrijven of groepen kunnen exclusieve 
wandelingen aanvragen in het buitengebied of 
rondleidingen door de IVN-tuin. Voor beide 
activiteiten vragen wij een kleine vergoeding. Kijk op 
onze website voor ideeën. 
Voor het aanvragen van: 
- wandelingen: excursies@ivnoostveluwezoom.nl 
- rondleidingen IVN-tuin: 
                        ivn-tuin@ivnoostveluwezoom.nl 
 
Voor contact met IVN-Oost-
Veluwezoom: 
                        contact@ivnoostveluwezoom.nl 

Meer informatie over onze activiteiten, het startpunt 
van een wandeling, of de wandeling door gaat? Zie: 
www.ivnoostveluwezoom.nl 

DEELNAME 
Deelname aan wandelingen uit deze folder is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig.Kijk op de website voor de 
actuele gegevens. 

KORTE CURSUSSEN 
In het voor- en najaar een Bomencursus en
in het najaar een Paddenstoelencursus voor 
beginners.
Nadere informatie volgt op de website. 

IVN Oost-Veluwezoom 
Programma januari/augustus 2023

www.ivnoostveluwezoom.nl  



JANUARI 
Maandag 9 januari, 09.30 uur
Zwarte bulten in het Rozendaalse bos
Start: P. Wageningse Hek. Schelmseweg
400 m vanaf Rotonde Rozendaal

Zondag 29 januari, 13.00 uur 
Speuren naar sporen 
Start: P. Snippendaalseweg
bij rotonde Arnhemse-
straatweg, Rheden

FEBRUARI 

Maandag 6 februari, 09.30 uur
Graafse bossen
Start: P. Kasteel Middachten, De Steeg

MAART 

Maandag 6 maart, 09.30 uur
Vreemde boomvormen
Start: P. Lappendeken,
Diepesteeg/Beekhuizenseweg, De Steeg

Zondag 26 maart, 14.00 uur
Rozendaalse Bos: mooi bos. mooie natuur, veel
cultuurhistorie
Start: P. Beekhuizenseweg, Rozendaal. 
Vlak bij Kasteel Rosendael

 

APRIL 
Zondag 2 april, 14.00 uur
Ontluikend voorjaar op landgoed Larenstein
Start: P Hogeschool Van Hall/Larenstein, 
Larensteinselaan 26 A, Velp.

Maandag 3 april, 09.30 uur
Wat de adel onze natuur bracht
Start: P. Kasteel Middachten, 
De Steeg

Zondag 23 april, 14.00 uur 
Natuurlijk welbevinden
Start: P. Snippendaalseweg bij rotonde Arnhemse-
straatweg, Rheden

MEI 
Maandag 1 mei, 09.30 uur
Voorjaar in Park Rhederoord
Start: P. Voorplein Landgoed Rhederoord, 
Parkweg 27, De Steeg

Zondag 7 mei, 14.00 uur 
Nieuwe natuur in de 
Velperwaarden
Start: P. Gemaal De Volharding, 
Lathumse Veerweg 2, Velp

Zondag 21 mei, 14.00 uur
Gevolgen van klimaatverandering in de bossen
Start: P. Beekhuizenseweg, Velp thv buitenplaats 
Beekhuizen

JUNI 
Maandag 5 juni, 09.30 uur
Bomenwandeling in Ellecom
Start: P. Sterrebos, Zutphensestraatweg,
Ellecom

Zaterdag 10 juni, 14.00-16.30 uur 
Waterdiertjes zoeken voor
kinderen / slootjesdagen 
Start: zie website
www.ivnoostveluwezoom.nl

JULI 
Zondag 2 juli, 14.00 uur
De Onzalige bossen
Start: P. Lappendeken, 
Diepesteeg/Beekhuizenseweg, De Steeg

Maandag 3 juli, 09.30 uur
Rondje Laag Soeren
Start: P. Priesnitzhoeve, Priesnitzlaan 23, 
Laag Soeren 

AUGUSTUS 

Maandag 7 augustus, 09.30 uur
Rozendaalse zand
Start: P. Rozendaalse zand aan de weg naar de 
brandtoren, Velp

LID OF DONATEUR WORDEN?
Als IVN Oost Veluwezoom delen wij onze kennis en 
fascinatie voor de natuur in dit prachtige gebied, 
onder andere met verrassende excursies, 
cursussen en onze educatieve tuin gelegen bij het 
bezoekerscentrum Veluwezoom.
Jouw lidmaatschap of donateurschap helpt ons 
hierbij!

Er zijn verschillende mogelijkheden om onze 
afdeling te steunen. Zo kan je lid (vanaf € 25,- per 
jaar) of donateur (vanaf € 15,- per jaar) worden of 
een eenmalige donatie achter laten. Via 
www.ivnoostveluwezoom.nl zijn alle mogelijkheden 
en voordelen te vinden en kan je je aanmelden.  


