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Inleiding
Trends in natuurbeleving

Als een boom die elk seizoen van gedaante wisselt,
zo vernieuwen de IVN-afdelingen hun aanbod
steeds weer in aansluiting op ontwikkelingen in de
maatschappij. Uit de bereikmeting 2018 blijkt dat
afdelingen zowel voortzetten wat succesvol is, als
goed aanvoelen wat actueel is en daarop inhaken
met originele en laagdrempelige activiteiten.
Er werden in 2018 naast vogelexcursies bijvoorbeeld
ook excursies georganiseerd naar nieuw
ontwikkelde natuur. Naast herfstwandelingen en
bomenwandelingen waren er wandelingen voor
ouderen, blinden en diabetici. Er werden veel
natuurlessen gegeven aan basisschoolkinderen,
maar er werden ook groene klaslokalen ingericht
en activiteiten georganiseerd voor AZC-jeugd. Er
waren de vertrouwde paddenstoelencursussen en
Natuurgidsenopleidingen, maar ook cursussen ‘Eten
uit de natuur’ en ‘Zet de berm in bloei voor de bij’.
Er waren lezingen over vleermuizen en libellen, én
lezingen over de terugkeer van de wolf, leven zonder
afval en duurzame landbouw. Ook het beheer-

en aanplantwerk ging gewoon door, maar naast
de bomen op Boomfeestdag en de planten in de
heemtuinen werden er in 2018 ook voedselbossen,
bijennatuur en Tiny Forests aangelegd.
Trends op natuurgebied, zoals eten uit de natuur,
de link tussen gezondheid en natuur, het opduiken
van nieuwe soorten in Nederland, de teruggang
van insecten en het ontwikkelen van nieuwe natuur
komen allemaal terug in de activiteiten.
Met al deze activiteiten bereikten de afdelingen in
2018 gezamenlijk meer dan 360.000 deelnemers. En
dat nog los van het bereik via de media, dat nog vele
malen hoger lag.
Binnen een breed palet aan activiteiten waarin
natuurbescherming, natuureducatie en
natuurbeleving naadloos in elkaar overgingen,
zorgden de afdelingen in 2018 opnieuw voor een
springlevende invulling van de missie van IVN, het
verbinden van mens en natuur.

Hoe berekenen we het bereik
94 van de 168 IVN-afdelingen hebben een
vragenlijst ingevuld over hun activiteiten en
het bereik van die activiteiten in 2018. Op basis
van die gegevens is dit rapport samengesteld.
Zowel grote, middelgrote als kleinere afdelingen
hebben de vragenlijst ingevuld, en de reacties
komen uit alle provincies behalve Zeeland, waar
in 2018 maar twee afdelingen actief waren.
De cijfers kunnen daarom als representatief
voor IVN als geheel beschouwd worden. Om
een schatting te maken van het totaal aantal
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activiteiten, het totaal aantal actieve leden en het
totale bereik van de vereniging, zijn de aantallen
uit de vragenlijsten geëxtrapoleerd. Dit deden
we als volgt: de afdelingen die reageerden
hadden in 2018 samen 13.407 leden. IVN had in
2018 in totaal 24.555 leden. De gerapporteerde
aantallen betreffen dus 54,6% van de leden.
De gerapporteerde aantallen zijn daarom
vermenigvuldigd met 1,83 om een schatting
te maken van de aantallen van alle afdelingen
samen (100%).

IVN in cijfers in 2018
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Pareltjes uit elke provincie
In de plattegrond staat hoeveel leden er per provincie zijn. Uit elke provincie zijn ook enkele
leuke en inspirerende natuuractiviteiten uitgelicht van de IVN-afdelingen in 2018. Dit is niet meer
dan een kleine greep uit de boeiende en bijzondere activiteiten die deze en de andere afdelingen
in 2018 aanboden!

Noord-Holland
•
•

IVN Twiske hielp mee bij de ontwikkeling van een
Scharrelerf voor kinderen.
IVN Waterland grossierde in aansprekende
excursies, waaronder ‘Herfstsferen in het
Purmerbos’, ‘Het mysterie van de Vogeltrek’,
‘Bomen en poëziewandeling’, ‘Eetbare planten in
de Eilandspolder’, ‘Waterlandse Watervogels’ en
‘Avond in het Purmerbos’.

Flevoland
•

•

Maar liefst 200 mensen kwamen theedrinken
op de Theeleutdag van IVN Dronten. In de
IVN Bostuin konden de bezoekers genieten
van kruidenkoekjes en thee van kruiden en
bloemen uit eigen (bos-)tuin.
IVN Zeewolde begeleidde jongeren die
een maatschappelijke stage deden. De
MAS’ers hielpen met o.a. vogelkastcontrole,
publieksactiviteiten en de kruidentuin.
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Utrecht
•
•

De nieuwe werkgroep ‘Klimaatneutraal
IJsselstein’ van IVN Nieuwegein-IJsselstein
organiseerde veel verschillende klimaatacties.
Deelnemers werden 24 uur lang
ondergedompeld in de natuur tijdens
het Natuuretmaal van IVN Vecht en
Plassengebied.

Zuid-Holland
•

•

IVN Den Haag legde haar actieve leden in
de watten met een ‘Gidsen voor gidsen’activiteit, een afdelingsweekend voor leden en
afdelingsdag voor actieve leden.
Er kwamen meer dan 500 mensen naar het Zeeevenement van IVN Leiden. Zij konden levende
slakjes en heremietkreeften bekijken, een haai
of rog aaien, een bot determineren bij de stand
van Naturalis, en vooral: met een schepnetje de
zee in, ondanks windkracht 6!
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Noord-Brabant
•
•
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2069

IVN Best haalde de gemeente over om
een boomweide te realiseren om het
populierencultuurlandschap te versterken.
De werkgroepen van IVN Oisterwijk
organiseerden samen met andere leden
een ‘Duizend soorten weekend’.

Friesland
•

Fête de la Nature is het grootste grassroots natuurfestival
van Nederland. IVN De Lege Midden was een van de
organisatoren.
IVN Heerenveen bood in 2018 opnieuw het talentencircuit
aan. Groepen van ongeveer 12 kinderen gingen
beurtelings 4 weken lang de natuur in of haalden de
natuur binnen op school.

•

768

Groningen

693

•

1728

•

449

Een dag lang het bos in zonder begeleiding!
Onder het motto ‘Het bos is een dag van jou’
gingen de Scharrelkids van IVN Grootegast een
dag alleen op pad, met een touw, pakken stro
en dekkleden. Er was begeleiding op afstand bij
deze spannende dag.
Schedelspecialist Jan Wermink-Vos kwam bij IVN
Leek-Nietap vertellen over schedels van dieren.

Drenthe
•

2587

•
•

Een Natuurpubquiz en een Snertwandeling
zorgden voor gezelligheid bij IVN EeldePaterswolde.
Het omzetten van broeihopen voor de ringslang
door IVN Hoogeveen haalde de lokale tv.
IVN Roden bestond in 2018 zestig jaar! De
afdeling bestond dus al voordat IVN een
landelijke organisatie werd.

Overijssel

3091

•

•

Ook taal kan een weg zijn naar de natuur. IVN
Hellendoorn-Nijverdal verzorgde taalles met als
thema ‘natuur’ voor allochtonen samen met MENS
De Bilt.
Tijdens het ‘Uurtje Natuurtje’ van IVN Noordwest
Overijssel verkenden BSO-kinderen de buurtnatuur
met spelletjes, weetjes en kleine opdrachten.

Gelderland
•
•

Limburg

2771

•

•

IVN Ede bood aan 28 basisscholen een
vlinderstruik aan mét educatie over vlinders.
Langs de grote rivieren wordt veel nieuwe
natuur ontwikkeld. IVN Maas en Waal verzorgde
excursies door natuurontwikkelingsgebied in
opdracht van Rijkswaterstaat.

Wekelijks ging er bij IVN Born-Land van Swentibold een struingroep
van 25 tot 30 personen op pad om te struinen, waarnemingen te
doen en te fotograferen in natuurgebieden in de omgeving.
De beukenberg in Oirsbeek staat regelmatig in het nieuws. Met
hulp van IVN Schinnen is er een uitzichtpunt gemaakt, een bijenstal
en een bloemenweide.
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Leden, activiteiten en bereik
De stijging van het aantal leden zet door, en dat is
fantastisch nieuws. Ook het aantal actieve leden en
donateurs lijkt weer te groeien na een periode van
teruggang. Het aantal activiteiten lag in 2018 juist
wat lager dan het jaar ervoor, wat mogelijk verklaard
kan worden uit het feit dat vrijwilligers, jong en oud,
het in het algemeen steeds drukker hebben en
minder tijd hebben voor hun vrijwilligerswerk. Ook
het totaal aantal deelnemers aan de activiteiten ligt
wat lager dan in 2017.
Maar bij uitspraken over al deze cijfers - behalve
het ledenaantal - is voorzichtigheid geboden. De
stijgingen en dalingen zijn niet groot en er zit een

mate van onzekerheid in de manier waarop de
cijfers tot stand kwamen, via extrapolatie van de
gegevens van circa de helft van de afdelingen naar
het totaal.
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2014

2015

Naast de activiteiten in afdelingsverband
hielpen ook veel leden en niet-leden
als vrijwilliger mee aan landelijke IVNcampagnes en -projecten:
• Slootjesdagen: 105 afdelingen deden
mee en bereikten samen 12.000 mensen
• Herfstcampagne: 96 afdelingen deden
mee en bereikten samen 4.973 mensen
• Schone Rivieren: 4.000 vrijwilligers
ruimden afval op langs de Maas en de
Waal + 200 onderzoekers
• Nederland Zoemt: 4.369 mensen telden
bijen en 200 IVN-leden volgden een
cursus
• IVN Route-app: 42 afdelingen deden
mee en de app werd in totaal 8.039 keer
gedownload

Bereik (aantal deelnemers) per soort activiteit
Volwassenen
Overige activiteiten
voor volwassenen

Excursies

25.997
Natuurbeheer en
-inventarisatie

63.629

22.407
Activiteiten in kader van
landelijke IVN-campagnes
6.985

Lezingen
10.127

Zorggerelateerde
activiteiten en
ouderenactiviteiten

Workshops,
cursussen en
opleidingen

14.383

11.221
Open dagen, kraampjes en inloop
80.271

Totaal: 235.020 deelnemers

Jeugd (0-12) en jongeren (12-30)
Overige activiteiten
voor kinderen en jeugd
20.725
Schoolgerelateerde
activiteiten primair
onderwijs en BSO

Activiteiten in kader van landelijke
IVN-campagnes

88.387

9.335
Eigen jeugd- en
jongerenclubs
6.703
Schoolgerelateerde
activiteiten voortgezet onderwijs
2.789

Totaal: 127.939 deelnemers
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Mediabereik
Bij het mediabereik zien we dat het digitale bereik
toeneemt, met name via social media / Facebook en
de afdelingswebsites op www.ivn.nl. Het bereik van
flyers en folders neemt wat af.
Bij het media-bereik zijn in 2018 enkele uitschieters
die het totaalbereik nogal beïnvloeden. IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem heeft 22x een grote
advertentie in een weekblad geplaatst. Het totale
bereik hiervan was 539.000. IVN Apeldoorn had
in totaal 100.000 downloads van de 34 digitale
wandelroutes die op hun website stonden. Deze
twee uitschieters staan onder ‘Bereik media overig’
en ze niet geëxtrapoleerd, zoals bij de overige
bereikcijfers wel is gedaan*.

Bereik afdelingsmagazines
32.025

Bij de persberichten hebben we het aantal
verstuurde persberichten meegeteld, en niet het
bereik van die persberichten, omdat het lastig
is in te schatten hoeveel verstuurde persbericht
daadwerkelijk tot een publicatie leiden, en wat daar
dan het bereik van is.
* Het aantal downloads van de IVN Route-app en het aantal
afdelingswebsites-bezoekers onder het ivn.nl-domein zijn ook
niet geëxtrapoleerd, want van deze aantallen weten we het totaal
aantal voor alle afdelingen.

Bereik flyers en folders
107.243
Bereik nieuwsbrieven

Bereik media overig

15.906

640.900

Bereik afdelingswebsites
buiten ivn.nl-domein
65.746

Totaal mediabereik

1.375.982

Bereik afdelingswebsites
binnen ivn.nl-domein
432.809
Aantal
persberichten
3.627
Bereik boekjes
6.238
Bereik wandel-app
8.039
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Bereik Facebook-pagina’s
38.980
Bereik overige social media
24.469

Colofon

Medewerkers: Lars Visser, Ilja Beudel, Marit de
Koning, Titia Blanksma, Annemijn van Hilten, Anne
Copier (vormgeving).
Uitgave: IVN Natuureducatie, Amsterdam 2019

Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
020-6228115
info@ivn.nl
ivn.nl/steun

Contact

Voor vragen over de bereikmeting kun je tijdens
kantooruren contact opnemen met de IVN
Servicedesk via (020) 622 81 15 of stuur een e-mail
naar info@ivn.nl

@IVNNatuureducatie
@IVNNederland
@IVNNatuureducatie
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