IVN Trektochten: praktische en belangrijke info vooraf
(laatste update: 23 april 2021)
Leuk dat je van plan bent om een IVN Trektocht te gaan doen! Op de website staat bij iedere Trektocht
detailinformatie over de specifieke tocht. Hieronder vind je meer algemene, maar belangrijke informatie
vooraf!
 Voorbereiding
 Een goede voorbereiding is het halve werk. Lees daarom onderstaande praktische tips
goed door. Kijk vervolgens bij de door jou gekozen IVN Trektocht naar de route, zodat je
weet wat je kunt verwachten.
 Aansprakelijkheid: IVN biedt je informatie om een meerdaagse trektocht zo toegankelijk
mogelijk te maken. Het daadwerkelijk regelen en bewandelen van de trektocht ligt bij jou
zelf. Het bewandelen van de tocht is op eigen risico; IVN en de Gastheren kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor omstandigheden als slecht weer, slechte
voorbereiding, ongevallen of delen van de route die door omstandigheden afgesloten
zijn. Informeer altijd voor vertrek bij je Gastheer naar bijzonderheden op de route.
 Let op het weer. Niets is zo veranderlijk als het weer. Op sommige trajecten kom je
urenlang geen schuilmogelijkheden tegen. Check daarom ‘s ochtends altijd het
weerbericht en neem – zeker bij voorspeld onweer - geen risico!
 Kleding. Het spreekt voor zich dat goede, en liefst waterdichte, wandelschoenen en
goede wandelsokken een vereiste zijn. Welke kleding je verder aantrekt en meeneemt,
hangt sterk af van het seizoen. Wij adviseren om standaard regenkleding, zonnecrème,
een zonnepetje en een paar droge sokken (voor ’s avonds) in je rugzak te stoppen.
 Vervoer naar startplek. IVN stimuleert duurzaam reizen, dus de startplek is altijd met OV
bereikbaar. Bij iedere IVN Trektocht geven wij hiervoor specifieke informatie. Daarnaast
geven wij parkeertips voor wandelaars die met de auto willen komen. Een IVN Trektocht
komt altijd weer uit bij de startplek, of loopt van NS-station naar NS-station.
 Overnachtingen bij Gastheren van het Landschap
 Je kunt de overnachtingen voor de IVN Trektocht op twee manieren reserveren:
1. Zelf doen. Je kunt de verschillende overnachtingsplekken zelf reserveren. Kijk bij
de dagbeschrijvingen voor reserveringsinfo en overnachtingsspecificaties. Vermeld bij
reservering dat het gaat om de IVN Trektocht De Biesbosch! Boeking is op basis van
beschikbaarheid; reserveer daarom tijdig (zeker in vakantieperiodes!).
2. Laten doen. Je kunt de IVN Trektocht De Biesbosch als geheel pakket boeken bij
reisorganisatie Avontuur Dichtbij (www.avontuurdichtbij.nl) , waarmee IVN een
samenwerking is aangegaan. Reserveer je Trektocht via de link in de detailinfo (pdf),
waarna Avontuur Dichtbij de overnachtingen voor je regelt. Extra leuk: voor iedere
boeking via Avontuur Dichtbij ontvangt IVN Natuureducatie €25,-, waarmee je het
werk van IVN ondersteunt!








De overnachtingen zijn op basis van beschikbaarheid bij de betreffende Gastheren. Indien
mogelijk hebben wij gezorgd voor twee keuzemogelijkheden qua Gastheren met
overnachtingsplek.
Omdat je natuurlijk aansluitende data wilt boeken, adviseren wij om ruim op tijd te
reserveren! Wacht met definitief vastleggen, totdat je van alle adressen weet dat ze
beschikbaar zijn.
Vermeld bij boeking dat het gaat om een IVN Trektocht.
De deelnemende Gastheren met een overnachtingsplek betalen IVN een jaarlijkse
bijdrage. De opbrengst hiervan wordt besteed aan het up-to-date houden van de route
en aan het betreffende natuurgebied.

 Poosplekken bij Gastheren van het Landschap
 Tijdens de IVN Trektochten kun je niet alleen overnachten, maar ook verpozen bij onze
Gastheren van het Landschap. Deze poosplekken worden duidelijk in de app aangegeven.
Ook deze Gastheren spelen op geheel eigen wijze in op het storytelling-verhaal in de app,
dus laat je – nadat je je kenbaar hebt gemaakt als wandelaar van de IVN Trektocht verrassen onder het genot van een kopje koffie of een heerlijke lunch!
 Ook de deelnemende Gastheren met een poosplek betalen IVN een jaarlijkse bijdrage. De
opbrengst hiervan wordt besteed aan het up-to-date houden van de route en aan het
betreffende natuurgebied.
 Gebruik van de app IVN Routes (vooraf)
 De routes van de IVN Trektochten zijn te lopen met de gratis app IVN Routes. Ook de
natuurinfo (korte tekstjes) en het storytelling-verhaal (korte audiofragmenten) zijn via de
app te bekijken/beluisteren. Download daarom de gratis app IVN Routes vooraf (via de
app-store) op je smartphone.



Zoals bij alle nieuwe apps en apparaten moet het wandelen met de app IVN Routes in het
begin even wennen. Om niet tijdens de IVN Trektocht verrast te worden, raden wij sterk
aan om de app alvast met een kortere wandeling uit te proberen. Zo kun je wennen aan
de navigatie (het in- en uitzoomen komt bijvoorbeeld best precies) en de pop-ups
tijdensa de route. Er staan meer dan 350 routes in de app, dus er is vast een leuke route
in de buurt te vinden.



Download voor aanvang thuis met wifi de route. Alle benodigde teksten, foto’s en
audiofragmenten worden dan op je mobiel geplaatst. Je hebt dan tijdens de tocht geen
verbinding met internet nodig. Het downloaden van de route gaat als volgt:
1. Open de app IVN Routes op je mobiel. Je ziet onderstaand startscherm. Klik op
het venster ‘in de buurt’.

2. Je ziet vervolgens onderstaand scherm. Voer bij ‘zoek plaats’ het gebied in waar
je de IVN Trektocht gaat lopen, bijv. Maashorst.

3. Je ziet dan onderstaand scherm, waar je op je zoekterm (in dit geval Maashorst)
in het groene vlak klikt:

4. Je komt nu weer in het beginscherm, waarin nu je zoekterm is ingevuld. Klik hier
op het vergrootglas onderaan (zoekfunctie).

5. Alle routes in het gebied (in dit geval De Maashorst) verschijnen nu. Scroll naar
de 1e dag van de IVN Trektocht (let op: soms zijn er twee varianten, bijv. een
driedaagse – en een vijfdaagse IVN Trektocht). Klik dag 1 van de IVN Trektocht
aan.

6. Klik op ‘download deze route’.

7. Doe hetzelfde voor de andere dagen van de IVN Trektocht. Alle dagetappes
worden opgeslagen bij ‘downloads’ (te vinden in het menu rechtsboven (3
liggende streepjes). Door de route (via dit menu) te lopen met de gedownloade
bestanden, kun je de IVN Trektocht (incl. navigatie, tekst en audio) geheel offline
lopen.

 Gebruik van de app IVN Routes (tijdens de Trektocht)
 De app wordt tijdens de tocht vrij intensief gebruikt voor de GPS. Daardoor verbruikt je
mobiel veel energie. Aangeraden wordt de mobiel iedere dag bij aanvang volledig op te
laden!
 Ook wordt aangeraden alle andere programma’s te stoppen en uit te zetten. Doe dit
door bij aanvang je mobiel een keer volledig te stoppen en weer opnieuw op te starten.
Daardoor worden alle programma’s gestopt.
 Zet tijdens de wandeling wifi, dataverbinding, bluetooth en NFC uit. Deze verbruiken
onnodig energie. GPS moet wel aanstaan. Controleer of dit ook het geval is. Bij de
meeste moderne mobiele telefoons staat GPS altijd aan. Met GPS wordt je positie
bepaald.
 Bij voorkeur download je de app IVN Routes en de dagetappes ook op de smartphone(s)
van je medewandelaar(s), zodat je iedere dag samen voldoende batterijvoorraad hebt!
 Eten en drinken
 Alle overnachtings-Gastheren bieden de mogelijkheid voor een ontbijt. Ook kan vaak op
verzoek (tegen betaling) een lunchpakketje worden verzorgd.
 Bij de meeste overnachtings-Gastheren kun je ook een avondmaaltijd nuttigen. Wanneer
dit niet zo is, dan geven zij graag tips voor restaurants of bezorgmogelijkheid in de nabije
omgeving. Vaak is hiervoor een leenfiets beschikbaar.
 De meeste Gastheren met poosplekken hebben horeca. Soms liggen deze poosplekken
ver uit elkaar. Bekijk de route daarom vooraf goed en plan je belangrijkste
rustmomenten.
 Neem ook zelf altijd voldoende eten en drinken mee voor onderweg.

 Neem je afval mee
 Heb je afval, bijvoorbeeld van je eten of drinken? Stop het in je rugzak en doe het later in
een afvalbak. Op die manier kunnen ook wandelaars na jou genieten van de mooie
natuur.
 Zie je veel zwerfafval langs de route liggen? Meld het dan bij je overnachtings-Gastheer,
of neem zo nu en dan iets mee. Op die manier dragen we samen duurzaam bij aan een
schone IVN Trektocht.
 Foto’s delen
 Wij vinden het leuk om je foto’s de IVN Trektocht te zien. Dit kan via onze
Instagrampagina @ivn_trektochten of op facebook met de tag #ivn_trektochten. Wij
zullen met enige regelmaat de mooiste foto’s delen met onze volgers.
 Vragen?
 Heb je na het bestuderen van alle info op de website nog vragen, stuur dan een bericht
naar trektochten@ivn.nl

