
Reünie 50 jaar IVN Limburg   
29 dec 2010 te Sittard 
62 deelnemers uit 20 afdelingen 
 
 

Oprichtingsdata van de afdelingen in Limburg 
 

1959 Meerssen 1972 1967 S-G >Sittard>S-G 

1960 Heerlen 1973 1967 S-G >Geleen>2009 Sittard-Geleen 

1960 Voerendaal 1973 Eys 

1961 Brunssum 1973 Stein 

1961 Wylre>W-G>1999 Gulp en Geul 1974 Nuth 

1962 Vijlen-Vaals 1974 De Steilrand 

1963 Elsloo 1976 Hoensbroek 

1966 Bocholtz/Simpelveld 1978 Helden 

1966 Cadier en Keer 1980 Geysteren/Venray 

1966 Kerkrade 1980 Ulestraten 

1967 Land v. Swentibold/Born 1981 Eijsden 

1967 Valkenburg 1983 De Maasdorpen 

1968 De Oude Landgraaf 1983 Weert e.o. 

1968 Sittard-Geleen 1984 Schinnen 

1969 Roermond 1986 Baarlo/Maasbree 

1970 Spaubeek 1988 Margraten 

1971 Maastricht 1989 Maas en Niers 

1972 1967 S-G > Munstergeleen 1993 Meijel 

1972 Ubach over Worms 2009 Maasduinen 

 
 

IVN 50-JAAR JUBILEUM  REUNIE te Sittard  
Waterval, 29 december 2010, 
elisabethspeelt@hotmail.com 
 
Ja, ich bin die Elisabeth 
En hub get op papeer gezet  
Ik ben geen echte pionier 
Maar toch ben ik nu hier  
Ik ben gevraagd om u te entertainen 
Dus let op en krom uw tenen 
Vandaag zijn wij hier bij elkaar 
Om te vieren de 50 jaar 
Dat IVN  nu reeds bestaat 
En onverschrokken verder gaat   
 
Als natuurbeschermingswachten 
Is men enthousiast gaan starten  
Men was voor het behoud van groen 
En wist wat men daarvoor moest doen 
Vertellen over de schoonheid der natuur 
Zet het publiek  in vlam en vuur 
Gidsen werden opgeleid en onderricht 
Nieuwe IVN afdelingen opgericht 
 
Jodeli kort   
 
Wandelingen en uitstapjes met elkaar   
Genieten van bloemen, bijen en hazelaar 



Nestkastjes werden in elkaar gezet 
En dat allemaal in rust en pret   
Iedereen genoot en was tevreden 
IVN kreeg steeds meer leden 
Dus zocht men naar onderdak 
Een hut, lokaal of oude barak 
Vriendschappen werden opgebouwd 

En soms werd er zelfs getrouwd 
 

In Roermond zetelt de provinciale consulent 
Dat was tot voor kort altijd een vent 
Gelukkig dat het nu een vrouw mag zijn  
Dat is goed voor de emancipatielijn   
Zij begeleidt de Limburgse clubs 
Houdt zicht over de hele bups 
En alles ging van een leien dakje 
IVN draaide op zijn gemakje  
 
Jodeli lang 
 
Maar toen kwam de club van Rome 
Hun rapport maakte een einde aan mooie 
dromen 
Met uitkomsten die wij niet wille 
Verstoorde de mooie groene idylle 
Nieuwe termen sloegen ons om de oren   
Dingen die we liever niet wilden horen 
Dieren werden uitgeroeid 
Bloemen raakten uitgebloeid 
 
En dan die zure regen 
Daar kon geen boom meer tegen 

Daarna kregen we nog verstoring, en vermesting  
Klimaatverandering en ontbossing 
We keken meer naar alle samenhang 
En werden soms een beetje bang 
EN……… 
IVN onderging  toen een renovatie 
Werd Vereniging voor natuur en milieu-educatie  
 
Jodeli kort   
 
Natuur en milieu gingen toen samen 
En het IVN zei niet langer amen 
We studeerden en gaven advies 
En waren van protesten niet vies 
IVN heeft een volwaardige stem 
En trapt indien nodig op de rem   
Door onze menig te ventileren 
Mogen we velen adviseren  
 
Jodeli kort 
 
Elke afdeling is bijzonder en uniek 
Met gidsen en kennis specifiek  
Er worden ontwikkeld studiedagen 
Die altijd druk zijn en goed slagen 
Nieuwe werkvormen worden uitgedacht   
veel items onder de aandacht gebracht   
 
Stilte, ledenwerving en behoud biotoop 
Excursies, klimaat en waterloop 
Sapstromen luisteren in de bomen  
En moet er ‟s nachts verlichting komen? 
Boekjes worden opgesteld 
En hele waarheden rondverteld

Wandel- en fiets-boekjes veranderen



Dit alles door vrijwilligers gedaan 
Omdat ze met natuur en milieu zijn begaan  
 
Jodeli lang 
 
Deze jubileumviering  is positief  
Maar ik geef u allen een advies 
Besteed extra aandacht aan de jeugd 
Bezorg hen heel veel IVN-vreugd 
Laat ze natuur ontdekken en leren 
Zo gaan ze hun omgeving waarderen 
Leer ze alles over de bloemen en de bijtjes 
Neem ze mee naar bloemenweitjes 
 
Wie struinde door weilanden en bermen 

Zal onze aarde blijven beschermen 
Houden  daarbij open alle oogies 
Streven naar puur en ecologisch  
Wij kunnen aan hen in latere dagen  
Rustig het IVN-stokje overdragen  
 
Jodeli kort 
 
Er komt een einde aan mijn lied   
Niet aan dit feest nog lange niet 
Ik ga nu terug naar mijn alpenwei 
Kom volgende keer weer graag voorbij 
Wens allen hier in deze zaal 
Een fijne toekomst allemaal 
Blijf elkaar geven veel inspiratie 
Over  natuur- en milieu-educatie  
Tenslotte moeten wij blijven streven 
Naar een goed maar duurzaam leven 
 
Jodeli lang   
 
Waterval, 29 december 2010, 
elisabethspeelt@hotmail.com 
 
 

Reünisten aan het woord 
 
Baarlo (1) 
Evert Prast mede-oprichter afdeling Baarlo-Maasbree, waarvan de eerste 12 jaar 
voorzitter; mede-bestuurslid provinciaal bestuur; aanvankelijk provinciaal afgevaardigde van 
het IVN, later (statutair) gewoon lid van de Milieufederatie Limburg; enkele jaren 
afgevaardigde landelijk overleg (ledenraad); als het per sé nodig is wil ik die puzzel van de 
periodes wel uitpluizen, maar dat is een heel gedoe.... Op dit moment nog slechts bezig met 
lezingen over orchideeën in Europa, holenbijtjes promoten op de basisscholen en mensen 
laten dolen door de bossen van Baarlo en langs de oever van de Maas (Romeinenweerd 
etc.). Ik hoop vele bekenden in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.  

 

Brunssum (4) 
Eddy en Mathilde Jasker 
Eddy Jasker en Mathilde Jasker-Pin van IVN-Brunssum. Begonnen bij 
Wylre en daarna naar Nieuwenhagen en Brunssum. Daarvoor al 
natuurwacht. 
 
Loek Peeters (en vriendin)  Eind jaren tachtig, ik denk 1988 ben ik lid van 
het IVN Hoensbroek geworden en 
een tijdlang voorzitter. Dat ben ik ook korte tijd van het district geweest. 
Vanuit Hoensbroek ben ik overgestapt naar Brunssum, gevraagd de 
opvolger te worden van Jaap Trip, de kartrekker van de Heemtuin. Die in 
de tuin een dodelijke hartaanval kreeg vlak nadat ik (als voorzitter district) 
hem de onderscheiding van het landelijke IVN had uitgereikt. Ik ben nog altijd Hortulanus van de tuin en lid 
van de afdeling. Ik geef nog veel lezingen, ook voor IVN afdelingen.



Docent van de opleiding Natuurgids, in de Oostelijke Mijnstreek, pardon Parkstad. Adviseur Botanische Tuin 
Kerkrade. Groenadviseur Awacscommissie en Gemeente Onderbanken en via allerlei 
contacten bemoei ik me met openbaar groen in mijn gemeente Voerendaal en ook in Heerlen. Ik schrijf over 
de natuur en meer speciaal de natuur in de eigen tuin. Ook ben ik voorzitter jury mooiste tuin De Limburger. 
Dat is het voornaamste. 
 

Districtsbestuur/DKV (5) 
Hans Boogaard (Sittard-Geleen) 
Arie Boersma (Maastricht) 
Tineke de Jong (Maastricht) 
Marianne Bonten (Vijlen-Vaals) 
Peter Schouten (Roermond) 
Johan Horst (Weert) 
 

Eijsden (2) 
Frans Dassen  IVN-lid vanaf 1994of 5. Nu actief in Vogelwerkgroep 
Wiel Wijckmans  IVN-lid vanaf 1987. Bestuurslid geweest, 
Natuurgids, en nu actief in Vogelwerkgroep. 

 

Geleen (4) 
Alers  
Hans Muijlkens  
Elly Peters-Herben 
Annie Scholberg 
 

Gulp&Geul (3)   
Mia Meurs 
Jo Meessen 
Hub Sluijsmans  
Hub is in de vijftiger jaren begonnen als natuurwacht, samen met Douwe 
Tasma en Piet van Acqooij. inmiddels is hij al ongeveer 50 jaar actief voor het IVN, vooral als 
natuurgids bij wandelingen. Zo verricht Hub al meer dan 30 jaar zomeravondwandelingen in de 
omgeving van Wijlre voor met name toeristen. Een kleine 10 jaar geleden hebben we Hub bij zijn 40-jarig 
jubileum nog in het zonnetje gezet. Bij dit feestje in ons clublokaal te Mechelen waren toen ook Herman van 
Eck en Douwe Tasma aanwezig. 
Ik zal Hub vragen of hij herinneringen kan meenemen. Maar een presentatie zit er niet in. Hub zal 
waarschijnlijk samen met een andere gast komen (2x). Mogelijk is dit Jo Meessen, ook een natuurwacht uit 
50-/60-ger jaren. Maar misschien ook iemand anders. Wordt Mia Meurs en ?  
Bij deze even ter kennismaking Hub Sluijsmans Afd. Wijlre is samen gegaan met Gulpen in Afd.Gulp en 
Geul. Voor de rest probeer ik het een en ander bij elkaar te schrapen zodat oudbakken weer nieuw wordt. 
Hub gaf telefonisch aan dat hij een oude natuurgidsencursus mee neemt. Heeft ook 2 CD‟s met 
landschappen Limburg en wandelingen die hij heeft gedaan. 
 

Hoensbroek (5) 
Wiel & Miep Pieters 
Jan en Mieke Corvers Actief sinds 1990 in 
diverse functies: bestuurslid, coördinator 
werkgroep, werkgroeplid, vrijwilliger  
 
Tonie Lassauw  
Ikzelf ben al sinds 1978 bij het IVN. Natuurgids in 
1984 in Hoensbroek. Secretaris en voorzitter 
geweest van IVN afdeling Wijlre Gulpen. Na de 
fusie met Epen, Mechelen, Slenaken heb ik me 
een weinig gedistantieerd van de afdeling. Ik was 
het niet eens met de ingezette koers die nu leidt 
tot een opheffing van de afdeling. Ik ben ook in het 
district secretaris geweest en in de tijd van Piet 
Steltman als directeur van het IVN 6 jaar lid 
geweest van het landelijk bestuur van het IVN. 
Ook heb ik gedurende `14 jaar een zeer actieve 
IVN jeugdafdeling geleid. 
Ik ben in bezit van zeer oude natuurgidsen en 
bezit ongeveer drieduizend dias van de vele IVN activiteiten gedurende de laatste 40 jaar. Ook een band 
van de natuurwachters kring oost zuid Limburg moet nog ergens liggen. Met de consulenten John van de 
Heuvel en Jos Simons heb ik veel activiteiten ondernomen.  

Is ‘De Natuurgids’ veranderd?
De redactie vertelt



Tot op heden heb ik ook nog een depot van educatieve materialen 
milieukoffer en grondboren die ik uitleen aan natuur en milieugroepen. 
Heeft u interesse voor oud educatief materiaal dan zal ik dit uitzoeken. 
 
Heer Stoter 
Bijgaand de foto‟s die Hans ontvangen heeft van dhr. J. Stoter, 
Marktstraat 36, 6431 LS Hoensbroek (045-521 9534). Wat stelt het 
voor: 
1. Douwe tasma met piet van Ackooi met wandelstok - febr. 1990 
2. Douwe en Piet, febr. 1990   
3. Piet v A met baard, juni 92 >>> 
4. Werkgroep wandelen op weg 
naar Mech.  Douwe en Piet allebei 
met baard, jan. 92 
5. Douwe en Piet voorop naar 
Gulpen, sept. 91 
6. Piet met een bus vol 
wandelaars bij Eijsden, april 92 
7. Begeleidend briefje: in de 
vijftiger jaren samen op de 
camping “Zon en vrijheid” te Schin op Geul en van daaruit vele wandelingen gemaakt. 
 

Land vS/Born (5x) 
Frits van Beek 
Zef van Bilsen DKV-er en docent NGC 
Wim & Maria Meulenberg  
Ondergetekende wil zich aanmelden voor de IVN-reünie van 29-12; dit samen met zijn vrouw Maria die 
eveneens actief in de afdeling is geweest en daar tevens nog een periode het secretariaat heeft behartigd. 
Zelf heb ik het secretariaat/penningmeesterschap bekleed vanaf 1978 tot 1993/94; waarvan het laatste jaar 
als voorzitter van de afdeling. In de periode van mijn bestuurslidmaatschap heeft mijn vrouw een periode 
overgenomen samen met een nieuwe penningmeester en daarna ben ik weer teruggekomen als secretaris 
en als laatste jaar het voorzitterschap. In deze lange periode heeft men mij tevens als secretaris voor het 
districtsbestuur gevraagd; ik dacht vanaf 1980 waar 2 periodes zijn afgemaakt met Louis Carboex als 
voorzitter en daarna Loek Peters nog 1 jaar waarna ik ben afgetreden. 
 

Maastricht (3) 
Jan Arts  
Ik ben lid geworden van de afdeling Maastricht in 1984 en heb toen een 2-
jarige natuurgidsencu rsus gevolgd. 
Daarna heb ik 14 jaar lang allerlei functies in de afdeling bekleed: 
- een aantal jaar bestuurslid 
- coördinator van werkgroepen. 
Daarna ben ik gestopt met het organiseren van activiteiten en ben wel lid gebleven. Zit nu weer in 
jubileumcommissie 40 jr IVN-Maastricht. 
 
Herman van Eck zie onderstaan verhaal. 

 
Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, een 
historische schets  
1979 Herman van Eck 
  
De geschiedenis van het Instituut voor 
Natuurbeschermingseducatie is niet los te zien van de 
geschiedenis van de particuliere natuurbescherming in 
Nederland.  
Om dáárvan een beeld te geven moeten we terug naar het 
einde van de vorige eeuw. In het laatste kwart van de 19

e
  

eeuw nam de belangstelling van de . natuurstudie in het vrije 
veld namelijk sterk toe. Met deze toenemende belangstelling 

groeide ook de waardering voor de natuur. 
 
In 1886 verscheen het boekje "ONKRUID" van Frederik Willem van Eeden. In "Onkruid" vinden we 
beschrijvingen van vele botanische wandelingen, die Van Eeden door ons land maakte. 
In zijn natuurbeschrijvingen last Van Eeden telkens beschouwingen in “die zijn bezorgdheid over de voort-
schrijdende natuuraantasting verraden" (Gorter). Hij ziet tot zijn verontrusting hoe "het liefelijke, zwijgende 
rijk der planten plaats moet maken voor dat van den woelenden en tierenden mensch". 

IVN 50 jaar hetzelfde?

1939  Bond tegen verontreiniging van natuur en stad

1948  Bond van Natuurbeschermingswachten

1960 Instituut voor natuurbeschermingseducatie IVN

1973 IVN vereniging ter bevordering van het milieubesef

1993 IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie



Van Eeden was de eerste, die het woord NATUURMONUMENT gebruikte. In Duitsland gebruikte Dr. Hugo 
Conwetz later het woord "Naturdenkmal". In de tijd, waarin Van Eeden zijn beschouwingen het licht deed 
zien, sloeg het idee van “natuurmonumenten" nog niet erg aan. 
  
Met de laatste tien jaren van de vorige eeuw begon de tijd van HEIMANS en 
THIJSSE. De serie boekjes "Van vlinders, bloemen en vogels” verscheen, en het 
tijdschrift "De Levende Natuur" werd opgericht.  
Op verschillende plaatsen in ons land ontstonden natuurhistorische clubs, die 
zich in 1901 in Amsterdam verenigden tot de (nu Koninklijke) NEDERLANDSE 
NATUURHISTORISCHE VERENIGING. Later in 1910 werd het Natuurhistorisch 
Genootschap Limburg opgericht. 
De N.N.V. was in de eerste plaats een vereniging van mensen, die de natuurlijke 
historie als liefhebberij beoefen-den. Tegenwoordig zouden we het een, 
overigens heel serieuze, hobby-club noemen. In de statuten van de N.N.V. werd 
natuurbescherming wel duidelijk als één van de doelstellingen genoemd.  
De eerste natuurbeschermingsvereniging was de N.N.V. overigens niet. De 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels ontstond enige jaren 
eerder. Deze vereniging verkreeg in 1899 koninklijke goedkeuring.  
 
Er gebeurde nog meer,; In 1904 stelden B & W van Amsterdam de gemeenteraad 
voor om een "waardeloze plas" tussen Amsterdam en Amersfoort (HET NAARDERMEER) met stadsvuil te 
dempen.  
Mede onder invloed van tegenacties van Heimans (in de Groene Amsterdammer) en Thijsse (in het 
Algemeen Handelsblad) werd het voorstel door de raad verworpen. De stemming was 20 tegen 18.  
Het Naardermeer was daarmee wel gered, maar nog niet veilig gesteld. Om die gewenste veiligheid te 
bereiken vatte Thijsse zijn oude plan, om geld bijeen te brengen voor aankoop van het meer, weer op. Hij 
zocht daarvoor steun bij de N.N.V.  
Het bestuur van de N.N.V. nam daarop het initiatief tot de oprichting van de VERENIGING TOT BEHOUD 
VAN NATUURMONUMENTEN IN NEDERLAND. Het jaartal was 1905.  
In de circulaire, waarmee de N.N.V. belangstellenden voor de oprichtingsvergadering uitnodigde, stelde de 
N.N.V. dat de nieuw te vormen organisatie de volgende werkzaamheden zou moeten verrichten:  
1. het bijeenbrengen van een fonds, hoofdzakelijk dienende tot het aankopen en in eigen beheer nemen van 
natuurmonumenten;  
2. het opmaken van een volledige inventarisatielijst van alle nog in ons land aanwezige natuurmonumenten;  
3. bemoeiingen van overheid, corporaties en particulieren omtrent deze zaak;  
4. het versterken van een gezonde openbare mening dienaangaande. 
Het is van veel belang deze vier punten goed in het oog te houden. De N.N.V. gaf hiermee blijk een vér 
vooruitziende blik te bezitten.  
 
Door toename van de bevolking (stadsuitbreiding, ontginningen ten behoeve van de voedselvoorziening, 
aanleg van industrieterreinen, enz.) en de revolutionaire wijzigingen in het verkeer veranderde het beeld in 
ons land in deze eeuw snel en de oppervlakte aan "woeste grond" nam schrikbarend af.  
De bestemming van vele terreinen, die men veilig waande, werd gewijzigd. Toen in de dertiger jaren plannen 
ontstonden om een der mooiste gebieden van ons land, het Geuldal tot stuwbekken te bestemmen, nam de 
NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING het initiatief tot oprichting van de CONTACT COMMISSIE 
VOOR NATUUR- en LANDSCHAPSBESCHERMING.  
In beginsel bemoeit deze Commissie zich met zaken, die onder 2 en 3 in de circulaire van de N.N.V. 
genoemd werden. 
De C.C. heeft tot taak te zorgen, dat zij tijdig alle plannen kent, die er - bij wie dan ook - t.a.v. 
natuurgebieden bestaan om - als dat noodzakelijk of gewenst is - de belangen van de natuurbescherming te 
behartigen.  
De C.C. bemoeide zich dus met de planologie, de wetenschap, die zich bezig houdt met de bestemming en 
het gebruik van de ruimte. Bij de afweging van belangen, die vaak aan het leggen van een bepaalde 
bestemming vooraf gaat, vertegenwoordigt de C.C. de gehele particuliere natuurbescherming in ons land. 
 
[“Even een uitstapje naar onze tijd (1975): De Contact-Commissie doet nog steeds haar werk. Ze timmert 
echter wat minder aan de weg dan vroeger, want om slagvaardiger en meer gefundeerd op te kunnen 
treden, werd in 1972 een nieuwe werkorganisatie gevormd: de STICHTING NATUUR EN MILIEU. 
In De Stichting Natuur en Milieu werken de Contact-Commissie voor Natuur en Landschapsbescherming, de 
Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging, de Stichting Centrum Milieuzorg en 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, samen.”] 
  
Beslissingen over de bestemming van grote gebieden (Waterweggebied, Waddenzee) worden in de 
volksvertegenwoordiging genomen of tenminste door dit lichaam gecontroleerd.  
In de volksvertegenwoordiging zitten de leden van politieke partijen als afgevaardigden van ons volk, dat hen 
koos. In dit verband is punt 4 uit de circulaire van de N.N.V. zo belangrijk: de beïnvloeding van de openbare  



mening. Juist om dit deel van het programma van 1905 uit te voeren werd in 1960 de Bond van 
Natuurbeschermingswachten omgezet in het INSTITUUT VOOR NATUURBESCHERMINGSEDUCATIE.   

 
Na deze lange inleiding zijn we nu eindelijk aan ons eigenlijke verhaal, de 
geschiedenis van het I.V.N., toe:  
 
De (eerste) voorgangster van het I.V.N. was de "Bond tegen Verontreiniging van Stad en 
Land" opgericht in de dertiger jaren (1939).  

Verschillende organisaties, zoals de ANWB de Contact Commissie voor Natuur en Landschapsbescherming 
en de KNNV waren in het bestuur van deze bond vertegenwoordigd.  
De heer Dr. J.H. van Burkom, de toenmalige voorzitter van de (K)NNV, werd de eerste voorzitter. 
Dr. J.H.van Burkom was erg onder de indruk van het werk dat in het Gooi door de Gooise Natuurwachten 

gedaan werd. Deze Gooise Natuurwachten bestonden als organisatie 
al voordat de bond tot stand kwam. Zonder het werk van deze 
natuurwachten zouden de diverse natuurgebieden in het Gooi niet 
voor het publiek opengesteld kunnen worden. 
 
De “Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land” veroorzaakte een 
soort stroomversnelling: op tal van plaatsen ontstonden 
natuurwachten. Net zoals nu waren dat groepen van mensen die in 
hun vrije tijd in natuurgebieden rondliepen met de opdracht zich 
misdragende recreanten op tactische wijze op hun fouten te wijzen.  
Dit alles werd goed georganiseerd; iedere natuurwachter die werd 
aangesteld kreeg een penning en een legitimatiebewijs. 
Dit legitimatiebewijs moest door het hoofd van de plaatselijke politie 

worden getekend en diende onder meer als sluis om te voorkomen dat er mensen in zouden binnen dringen 
die men liever niet had.  
De spreiding van de bond over het land was vrij gelijkmatig, alleen in Friesland had men geen 
natuurwachten. Daar was de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten actief. Wel was de bond het 
meest actief in de toenmalige vakantiegebieden, zoals de Veluwe, Zuid-Limburg, Overijssel en het 
duingebied bij Den Haag.  
Het werk dat de bond verrichtte werd algemeen positief beoordeeld, al was het soms wat te veel 
"politioneel”en te weinig educatief. Men bewaakte natuurterreinen, maar vertelde het publiek lang niet altijd 
waarom.  
Het gedrag van sommigen maakte (en maakt) zulk "politioneel" optreden soms wel eens nodig. 
  
Langzamerhand groeide bij sommige natuurbeschermingsorganisaties de overtuiging dat de natuur alleen 
dan afdoende beschermd zou kunnen worden, als iedereen van het belang ervan overtuigd zou zijn. Dat 
betekende dat voorlichting en educatie veel meer aandacht zouden moeten krijgen.  
De Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming stelde toen een commissie in, die zich met 
de educatie moest bezig houden.  
In deze commissie zaten o.a. J. van.Dijk en J.A. Nijkamp.  Door de Contact-Commissie werd Van Dijk 
afgevaardigd naar het bestuur van de Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land, terwijl Nijkamp door de 
K.N.N.V. werd afgevaardigd.  
Nijkamp werd vice-voorzitter en moest al spoedig Van Burkom, die veel ziek was, vervangen.  
In 1948 werd de Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land omgezet in de Bond van 
Natuurbeschermings-wachten. 
 
Zowel Nijkamp als van Dijk hadden inmiddels het gevoel gekregen, dat men de bezoekers van de 
natuurgebieden heel anders kon benaderen. Overigens met respect voor het werk van de goede 
natuurwachten. Niet met verbieden, maar met te laten zien wat interessant is, wat waard is om beschermd te 
worden, zou men het publiek moeten beïnvloeden. 
De zaak van de natuurbeschermingseducatie hield ook de commissie voor natuurbescherming en opvoeding 
van het toenmalige Ministerie van Onderwijs bezig. Mr. C.W. Bloemers, die toen aan het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was verbonden, zei "In de opzet van de natuurbescherming in 
Nederland heb je Natuurmonumenten die terreinen koopt en beheert, je hebt de Contact-Commissie die zich 
heel actief met planologische zaken bemoeit, je hebt de K.N.N.V. en de jeugdbonden die aan de verbreiding 
van de kennis der natuur doen, maar wat in de hele opzet ontbreekt is een organisatie die zich bezig houdt 
met de opvoeding van het Nederlandse volk tot natuurwaardering en dus ook bescherming".  
Van Dijk en Nijkamp vroegen zich af of er voor dit doel een nieuwe organisatie opgericht zou moeten 
worden, of dat de bestaande Bond van Natuurbeschermingswachten in die richting omgebouwd zou kunnen 
worden.,  
Beiden hadden bovendien het gevoel dat het heilige vuur bij de Bond van Natuurbeschermingswachten wat 
doofde, en dat de bond nieuwe ideeën en inspiratie nodig had.  
Na overleg met de jeugdbonden, die toen helemaal niet tevreden waren met de wijze waarop de 
natuurbescherming in Nederland bedreven werd, werd besloten de sprong te wagen.  
Natuurmonumenten en de ANWB zegden de nodige steun toe. 



Op 17 mei 1960 was het zover: de Bond van Natuurbeschermingswachten 
maakte plaats voor het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.  
Als “ondertitel” werd de naam "Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen 
gehandhaafd. Dat een vereniging 'schuil gaat achter het predikaat "Instituut" is 
iets merkwaardigs. Bij de omzetting is lang gesleuteld aan een nieuwe naam, 
maar men kwam er niet uit. 
Tenslotte stelde Van Dijk, die zeer actief was geweest in het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling, de huidige naam voor.  
In het begin werd deze naam met nogal wat twijfels ontvangen, maar nu kan 
men wel zeggen dat de afkorting I.V.N. een begrip is geworden.  
Daarnaast wordt het woord "natuurbeschermingseducatie” regelmatig gebruikt, 
ook buiten het I.V.N.  

Twijfels waren er op 17 mei 1960 ook bij sommige afdelingen van de oude Bond van 
Natuurbeschermingswachten. Voor het bestuur was het die dag beslist niet makkelijk om het voorstel tot 
omzetting van de oude bond erdoor te krijgen. Tenslotte lukte het op het nippertje. Enkele afdelingen van de 
oude bond bleven tegen en traden uit. 
 
Na 17 mei 1960 moest het prille I.V.N. worden uitgebouwd. Een geluk was dat Van Dijk van zijn werkgever, 
Natuurmonumenten, "in diensttijd" ook voor het I.V.N. mocht werken. Tenminste, voor zover zijn eigenlijke 
werk dat toe liet. Vooral door de enorme werkkracht van Van Dijk begon het I.V.N. langzaam te groeien. 
Problemen waren er in het begin genoeg, vooral financiële. De oprichters van het I.V.N. hadden eerst aan 
een vrij grote organisatie gedacht, met een harde kern van actieve "werkers" en vele duizenden leden, die 
dit werk alleen financieel zouden steunen.  
Tijdens het overleg met Natuurmonumenten bleek dat deze organisatie daar toch wel enige bezwaren tegen 
had. De heer Gorter, de directeur van Natuurmonumenten, zag een verwarrende situatie ontstaan. 
Natuurmonumenten was (en is) immers de grote ledenorganisatie op het gebied van natuurbescherming in 
Nederland en als daar nog een andere organisatie met veel leden bij kwam, zou dat voor veel mensen 
volstrekt onduidelijk worden.  
Wel vond Natuurmonumenten het heel plezierig dat het I.V.N. de educatieve taak op zich ging nemen; men 
besloot daarom het I.V.N. financieel te ondersteunen.  
Ook de ANWB ging dit doen, waarschijnlijk dankzij de goede kontakten die Van Dijk met deze organisatie 
had. Kort daarna kwam ook het Ministerie van CRM met subsidie over de brug.  
 
Het I.V.N. hoefde daardoor geen grote aantallen donateurs te gaan werven, en kon van haar leden blijven 
eisen dat ze zich actief voor de natuurbeschermingseducatie zouden inzetten. Deze eis heeft het I.V.N.-
bestuur de afgelopen 19 jaar gehandhaafd. Van het begin af aan was het bestuur van mening dat het I.V.N. 
geen natuurhistorische vereniging moest worden. De taak van het I.V.N. is het werken aan 
natuurbeschermingseducatie, niet voor de eigen leden, maar juist voor de anderen, niet-leden. Van de 
vroegere Bond van Natuurbeschermingswachten nam het I.V.N. de afdelingen en districten over. Men 
trachtte zowel de provincies als de grotere gemeenten het I.V.N. financieel te laten steunen.  
Op Herengracht 540, het toenmalige kantoor van Natuurmonumenten, kreeg men kantoorruimte.  
Een enorme klap kreeg het I.V.N. door het plotselinge overlijden van Van Dijk, hij was toen algemeen 
secretaris. Hij had niet alleen op organisatorisch gebied zijn sporen verdiend, maar hij was ook zeer 
deskundig op natuurbeschermingsgebied.  
Steltman was kort tevoren hoofd van het I.V.N. bureau geworden, van de ene dag op de andere moest hij 
het werk van Van Dijk overnemen. 
 
Direct na de start van het I.V.N. stond het bestuur voor de taak inhoud aan het werk, en vooral aan het 
educatieve karakter ervan, te geven. De activiteiten waarmee men begon waren wandelingen, 
natuurbeschermingswerkkampen en de opleiding van natuurgidsen.  
De wandelingen moesten geen natuurhistorische excursies zijn. Het moesten eenvoudige wandelingen in de 
vrije natuur zijn, waarbij getracht moest worden de deelnemers op het belang van de bescherming van die 
natuur te wijzen.  
Buiten een heel kleine kring van mensen was het woord "milieu” toen nog een totaal onbekend begrip. Bij de 
eerste I.V.N.-wandelingen ging het alleen nog maar over de natuur en over de gevaren die de natuur 
bedreigden, zoals nivellering en gifstoffen.  
Enige tijd eerder was er binnen de KNNV een stroming die meer aan natuurbescherming en aan 
natuurbeschermingseducatie wilde gaan doen.  
Daar werd toen het plan geboren om "natuurgidsen" te gaan opleiden. Zo. rond 1955-56 was er een 
proefcursus in Den Haag.  
Deze cursus werd vanuit de Haagse School- en Kindertuinen gegeven. Er namen een dertigtal mensen aan 
deel en het werd een succes. 
Tegelijkertijd was er aan de Katholieke Jongens Kweekschool in Amsterdam een biologieleraar, Dr. 
Theowald van Leeuwen. Hij gaf in Amsterdam ook een soort natuurgidsencursus. Van Dijk en Theowald van 
Leeuwen kwamen met elkaar in contact. Bij het nog jonge I.V.N. dacht men aan een net van natuurgidsen 
over het hele land, speciaal opgeleid om de wandelingen te leiden. 



Er kwam een studiecommissie, die hiervoor nadere plannen moest uitwerken.  
Dr. Theowald van Leeuwen nam in deze studiecommissie zitting. Men besloot, 
om in meerdere plaatsen proefcursussen te gaan geven. Tevens schreef Dr. 
Theowald van Leeuwen een beknopte handleiding voor deze cursussen: het 
eerste natuurgidsencursusboek. 
 
Uitgangspunt was dat de deelnemers aan deze natuurgidsencursussen zelf al 
over een redelijke veldbiologische kennis moesten beschikken. De cursus 
diende ervoor om aan die kennis de nodige achtergrond te geven.  
Verder wilde men in de cursus laten zien hoe die kennis ten dienste van de 
natuurbescherming gebruikt kon worden.  
Met andere woorden, hoe kun je via een stuk veldbiologische informatie 
mensen benaderen om bij hen het gevoel te wekken dat de natuur waard is om 
behouden te worden.  
Omdat de deelnemers al over veldbiologische kennis beschikten, werd van de 
docent verlangd dat hij vooral de achtergronden kon verklaren.  
Eigen veldkennis van de docent was niet de eerste voorwaarde, al was zij wel 
gewenst.  
Men dacht aan docenten met een onderwijsbevoegdheid in de biologie, liefst 
met een bevoegdheid voor het middelbaar onderwijs. Het bleek niet eenvoudig 
zulke docenten te vinden.  
 
Een andere moeilijkheid waren de financiën. Om de docenten een - bescheiden 
- vergoeding te kunnen geven, was een minimaal aantal deelnemers nodig. Dit 
minimum was dertig. Soms had men echter niet genoeg aspirant deelnemers 
met de vereiste veldkennis. Om de cursus toch door te kunnen laten gaan nam men dan enkele deelnemers 
met wat minder veldkennis aan, wat nare gevolgen had voor het verdere verloop van de cursus.  
 
Het idee voor de natuurbeschermingswerkkampen kwam uit het buitenland overwaaien. De CJN liep enige 
tijd rond met het idee in Nederland dergelijke kampen te gaan organiseren.  
In gesprekken met Van Djjk is toen besloten dat het I.V.N. dit zou gaan doen. Van meet af is daarbij de 
voorwaarde gesteld, dat in deze kampen alleen dat werk aangepakt mocht worden, dat anders niet 
uitgevoerd zou kunnen worden.  
Het was dus niet de bedoeling dat in die kampen het werk van de bosarbeiders gedaan zou worden. Alleen 
werk dat anders niet plaats zou kunnen vinden, dat erg arbeidsintensief was, kwam in aanmerking. 
 
Het I.V.N. meende, met deze natuurbeschermingswerkkampen twee vliegen in één klap te slaan, het werk 
kwam namelijk ten goede aan het natuurterrein en tegelijkertijd liet het de jongeren via dit werk zien wat er 
allemaal nodig is om een natuurreservaat in stand te houden.  
Van plaats tot plaats ontwikkelde het werk van de I.V.N.-afdelingen zich anders. De eerste afdelingen 
kwamen nog allemaal uit de Bond van Natuurbeschermingswachten, later kwamen er ook nieuwe afdelingen 
bij, die dus als I.V.N.-afdeling hun bestaan begonnen.  
Dat het I.V.N.-werk plaatselijke verschillen vertoonde, werd door het hoofdbestuur niet betreurd. 

Het meende dat verscheidenheid juist in het belang van het I.V.N. als geheel was. Wel moest 
worden gewaakt tegen het gevaar dat de afdelingen teveel voor hun eigen leden gingen doen. 
Dit mocht slechts voor zover dit het werk voor anderen ten goede kwam. 
Zo zei het bestuur b.v. "Het is prima als jullie lezingen of cursussen organiseren, het geeft niet 
wat, als ze maar voor iedereen toegankelijk zijn, dus niet alleen voor leden".  
Een stuk steun kreeg het I.V.N. vanaf het eerste begin ook van instellingen als de Haagse 

Dienst van School- en Kindertuinen.  
Nijkamp was toen directeur van deze dienst. Dit was de eerste schoolbiologendienst in Nederland. Bij deze 
Dienst van School- en Kindertuinen was men van mening dat eigenlijk overal in Nederland schoolbiologen-
diensten van de grond moesten komen. In enkele andere plaatsen, bijvoorbeeld Amsterdam, was al een 
goede aanzet voor het ontstaan van zo'n dienst aanwezig.  

Het propageren van deze gedachte werd door het I.V.N. overgenomen. Binnen het 
I.V.N. ontstond de Vereniging van Schoolbiologen als werkgroep van het I.V.N.  
Langzamerhand kwamen er in diverse plaatsen nieuwe schoolbiologendiensten 
van de grond. 
 
N 70  
Het I.V.N. was bijna tien jaar oud toen het Natuurbeschermingsjaar (N 70) van 
start ging, een initiatief van de Raad van Europa. 
Aanvankelijk was men bang dat dit natuurbeschermingsjaar weinig weerklank zou 
vinden. Vooral vanuit het I.V.N. werd er echter erg hard aan gewerkt. 
Waarschijnlijk is de toename van de belangstelling voor de natuurbescherming en 
voor de milieuproblematiek, die we in het begin van de zeventiger jaren vast 
konden stellen, voor een deel aan dat Natuurbeschermingsjaar N 70 te danken.  



Tot slot  
De laatste jaren vertoont het I.V.N. ecn gestage groei van het ledental. Ook neemt het aantal afdelingen van 
jaar tot jaar toe. Bovendien is er een verdieping en versteviging van het werk vast te stellen. 
De natuurbeschermingswerkkampen zijn vrijwel altijd vol, er is steeds veel belangstelling voor de 
natuurgidsen- en andere cursussen en elk jaar komen er enkele nieuwe I.V.N. afdelingen bij.  
De relatie met het Ministerie van CRM is goed, dit blijkt o.a. uit vele gezamenlijke uitgaven en uit de steun 
die CRM steeds aan de diverse projekten van het I.V.N. geeft. Reeds vele jaren ontvingen alle scholen in 
Nederland elk jaar een natuurbeschermingsaffiche. De serie bestaat nu uit de bekende affiches ONZE 
BOSSEN, ONZE HEIDE, ONZE DUINEN, SLOOT EN PLAS en PADDESTOELEN. Bekende affiches uit het 
verleden waren LAAT ONS STAAN en LAAT ONS LEVEN. Bij al deze affiches behoren lesbrieven voor de 
leerkracht. Bij sommige afdelingen begint het werken voor scholen een plaats in te nemen. Langzamerhand 
werd het I.V.N. ook financieel sterker en kon de staf van het landelijk bureau, dankzij de verbeterde subsidie 
van CRM worden uitgebreid. Het I.V.N. blijft primair een organisatie van werkers, van mensen die zich in hun 
vrije tijd daadwerkelijk willen inzetten op het gebied van natuurbeschermingseducatie. Met als uiteindelijk 
doel voor ogen een verandering in de houding van de Nederlandse samenleving ten opzichte van natuur en 
milieu teweeg te brengen, die er toe zal leiden dat natuur en milieu niet langer een sluitpost in de 

besluitvorming zullen zijn, maar de aandacht krijgen die beide verdienen.  
En dit niet vanwege het sentiment, vanwege de mooie planten en dieren, maar 
omdat dit een voorwaarde tot (over)leven is. 
 
Verantwoording: 
Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een gesprek met de heer J.A. 
Nijkamp, d.d 23 februari 1975.  
Tevens is gebruik gemaakt van de tekst van de vierde inleiding van de cursus 

Natuurbescherming, 4 febr. 1969, I.V.N.-afdeling, Amsterdam (inleider J.A. Nijkamp) en van het artikel 
"Vijftien jaar Natuurbeschermingseducatie” in Trefpunt, mei 1974, van het jubileumnummer van “Het 
Vogeljaar" 22

ste
. Jg. No. 2 april 1974 en van "Natuur- en Landschapsbescherming in Nederland” van P. 

Zonderwijk en H.D. van Bohemen (wet. Meded. KNNV no: 85 - okt. 1970). 
Geïnteresseerden die meer willen lezen over de geschiedenis van de .natuurbescherming in Nederland 
worden naar deze laatste publicatie verwezen. Deze publicatie is uitverkocht, maar 
kan wellicht via bibliotheken geraadpleegd worden. 
Voor zeer geïnteresseerden wordt verder aanbevolen: "Vijftig Jaar 
Natuurbescherming in Nederland”, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 
gouden jubileum van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland. Maart 1956. Ook dit boek is via bibliotheken te raadplegen.  
 
Paul Gense  
Memories: Ik weet niet of IVN-Maastricht al was opgericht, maar in 1962 was ik al natuurgids in het 
Savelsbos. Vanuit het bezoekerscentrum in Moerslag gaf ik op woensdag, zaterdag en zondag 
rondleidingen in het Savelsbos. Ik was opgeleid door Piet van Nieuwenhoven z.g., de veldbioloog. Ik was 
werkzaam onder supervisie van ir. Diemont, toenmalig directeur van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer 
betaalde ons ook uit: 5 gulden voor een hele middag. We moesten maar op eigen houtje naar Moerslag zien 
te komen: daar kregen we dus geen reiskostenvergoeding voor. Bleef er van die 5 gulden dus niet veel 
over………… 
 
Huub Gilissen  
Go, ik wist niet dat ik het oudste lid was van IVN Maastricht (40 jaar). Of is dat van het landelijk IVN?  Want 
volgens mij ben ik daar al vanaf ongeveer 1965 lid. Ik ben trouwens ook lang lid van IVN Heerlen geweest, 
toen IVN Maastricht er nog niet 
was. Allé, misschien zien we 
mekaar toch wel op die feesten. 
We zien wel. 
Nog een bericht van Huub: 
Het zou kunnen dat Herman en ik 
samen lid zijn geworden van IVN 
Heerlen, want wij hebben volgens 
mij de eerste of de tweede natuurgidsencursus van Limburg gevolgd in Heerlen. Maar zeker weet ik dat ook 
niet meer. Die was georganiseerd door Douwe Tasma (en Piet van Ackooy, wij leidden samen veel 
excursies o.a. voor Staatsbosbeheer en schreven in De Natuurgids die toen is opgericht door Douwe) en is 
gegeven door Piet van Nieuwenhoven, mijn biologie leraar. Hij kwam me altijd thuis ophalen en ook nog een 
vrouw van een modelboerderij op de Wijngaardsberg in Waterval, haar naam ben ik even kwijt. Die familie 
woont daar nog. Maar ik weet niet meer precies wanneer dat was. Piet van Nieuwenhoven was een felle 
voorvechter voor het IVN, terwijl hij ook voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap was. Hij sleepte me 
overal mee naar toe. We hebben samen veel lesbrieven en natuurpaden gemaakt en uitgegeven via het 
Comitee Jeugdige Natuurvrienden, zoals we onszelf noemden. Het IVN Maastricht bestond toen nog niet, 
dat weet ik zeker. Ik zal rond de 20 zijn geweest. Het was de voorloper van het CNME. We benaderden 
scholen en maakten lessen voor de kinderen en gaven in Maastricht samen lessen aan leraren (de laatste  



cursus heb ik tevens voor mijn studie onderwijskunde in elkaar gezet en hebben we aan 3 groepen leraren 
uit Maastricht en omgeving gegeven, ik meen in 1976, in Maastricht, als bijscholingscursus van de Pabo, 
waar Piet docent was. Het is mijn eindscriptie 1e graads onderwijskunde geworden, ik heb hem nog).  Maar 
precies weet ik dat niet meer. Piet heeft ook in Limburg een afdeling van het Wereld Natuurfonds opgericht 
en de Rangers opgezet. Daar heb ik hem vaak bij geholpen, met workshops en zo, voor jongeren. Jan 
Nijkamp was toen landelijk voorzitter van het IVN.  
Die kende ik ook van de biologische werkkampen voor het onderwijs van de KNNV, waaraan ik al vanaf mijn 

16e meedeed, mijn eerste jaar aan de kweekschool voor onderwijzers, dat 
was dus 1961. Rond die tijd is het landelijke IVN opgericht, door Jan Nijkamp 
volgens mij. Jan Nijkamp was daar toen ook voorzitter van. Hij was tevens 
directeur van de Haagse School- en Kindertuinen en al zijn medewerkers 
docenten waren IVN-ers. Daar heb ik toen enkele gastlessen gegeven, in het 
Zuiderpark aan scholen, als 19 jarige, denk ik, want ik zat zelf nog op school. 
Ik heb aan de BWO kampen zeker 22 jaar lang meegedaan elke 
schoolvakantie, vanaf mijn 23e als docent, totdat de vakantiespreiding kwam. 
Toen kon het niet meer. Mijn laatste voorzitter was Harrie Wals, die was 
tevens directeur van de Haagse School- en Kindertuinen. Ik ging toen altijd 
naar de landelijke IVN bijeenkomsten. De mensen die daar kwamen waren 

mijn vrienden, van de BWO kampen. Limburg was er steeds met een grote delegatie. Wij kenden elkaar 
allemaal. Harrie heeft nog in 1979 en daarna, tot 1983 in de gemeente Maastricht voor de natuureducatie 
een belangrijke rol gespeeld via de Commissie voor Advies en Bijstand voor het Natuurhistorisch Museum, 
waar hij lid van was. Toen  Piet Steltman voorzitter van het IVN werd is het IVN veel ambtelijker geworden. 
Hij kwam uit een andere sector. Hij was een echte directeur, managertype, maar te afstandelijk. Dat viel niet 
goed, jammer genoeg. De band met de natuureducatieve diensten, zoals die toen heetten, ging verloren. 
Het IVN verzelfstandigde. We gingen er ook niet meer naar toe. Zelf heb ik wel nog enige tijd redelijk veel 
contact met hem gehad. Maar ja, de tijd veranderde, zoals zo vaak. Tineke: Huub vergeet even dat hij ook 
zelf natuurgidsencursussen gaf o.a. in 1987/88 waar ik een „product‟ van ben. 
 

Meerssen (8x) 
Walther van der Coelen 
Annelies Heijnen IVN afdeling Meerssen heeft met uitgenodigd om deel te nemen aan de reünie 
op 29 december a.s. Dat lijkt me heel leuk. Waarschijnlijk gaat mijn man ook mee. Jullie vragen om wat 
gegevens: 
1969 – ik ben 17 en ga regelmatig mee met de Ardennentochten IVN/natuurwachters in Meerssen. 
1970 - ik meld me aan als lid, wordt Natuurwachter en volg de Natuurgidsencursus in het 
Natuurvriendenhuis in Heerlen bij Cor van Geel. Vervolgens ben ik jaren natuurgids   
1971 - via het IVN ontmoet ik mijn echtgenoot 

1973 – 1984 samen starten we met enkele andere IVNers (Willy Savelberg, 
Wietse Beetstra en Frans Hermans) de jeugd natuurgroepen 
1980 – 2000 de jeugdnatuurcursus zet ik verder voort in de Botansiche Tuin in 
Kerkrade) 
197? Enkele jaren vervulde ik het secretariaat van het IVN afdeling Meerssen 
Naast het vele vrijwilligerswerk was ik vanaf 1977 tot 2000 ook als beroepskracht 
nauw verbonden met het IVNwerk en NME in het bijzonder. Gestart in 1977 in het 
Natuurhistorisch museum in Maastricht mocht ik bij de start van de eerste 

„schoolbiologische diensten‟ in de Provincie actief mijn diensten aanbieden (Maastricht, Kerkrade en Venlo, 
later kwam daar Schrieverheide van het Streekgewest bij) vanaf 1978 was ik werkzaam in de Botanische 
tuin in Kerkrade. 
In 1980 was er een netwerk van organisaties die zich samen gingen inzetten om NME structureel in te 
bouwen in het onderwijs, samen met de vrijwilligersorganisaties. Destijds waren dat: Staatsbosbeheer (met 
het Boomfeestdag comité Limburg), IKL (die toen ook net gestart was), 
Limburgs Landschap, Consulentschap IVN (met als achtergrond de 
vrijwilligers, Douwe Tasma was ook bij deze vergaderingen), 
schoolbiologische diensten Maastricht en Kerkrade. 
Op dit moment ben ik werkzaam bij de Hogeschool Zuyd, pabo. Hier tracht ik 
de studenten het belang van NME – buiten in de Natuur mee te geven. Jullie 
vragen of ik eventueel iets kan presenteren. Dat kan. Misschien hebben jullie 
een vraag n.a.v. bovenstaand overzicht. Ik heb niet heel veel 
beeldmateriaal uit de begintijd (wel nog dia‟s). 
 
Jo Heijnens  
Hierbij mijn opgave voor 29 dec 2010 in Sittard. Ik ben misschien niet precies op tijd omdat ik die woensdag 
mijn laatste wandeling van het jaar heb. We hebben dan meestal iets speciaals in de Hut van IVN ter 
afsluiting van het jaar, maar ik zal er zeker zijn. 



Hans Hermans  
Lid van IVN sinds 1963 en sinds 1964 
medewerker De Natuurgids. 
 
Wiepke van de Vliet-Dijkstra  
Ik ben van 1986 tot heden lid van IVN 
Meerssen en van 2005 tot heden ook lid van 
IVN Almelo. 
Sinds 1990 ben ik natuurgids en sinds 2005 
mag ik me ook watergids noemen. Mijn IVN 
activiteiten in Meerssen waren o.a. coördinator 
paddenwerkgroep en het geven van 
cursussen, lezingen en excursies. 
Mijn aktiviteit in Almelo is vooral het verzorgen 
van de jaarlijkse tentoonstelling (met dit jaar 
het thema Bos en Heide) voor groep 7 en 8 
van de lagere school. Verder schrijf ik sinds 
1990 stukjes (meestal over een bepaalde 
plant) in de Natuurgids (IVN tijdschrift voor 
natuur, milieu en heem in Limburg). 
 
Riekie Notten 
Willie Savelberg, de nestor van IVN Meerssen 
 
Hub Snellings  
Ik ben ruim 35 jaar lid van de afdeling Meerssen van het IVN-en sedert 1980 
als natuurgids. In deze jaren heb ik meegewerkt aan de vele wandelingen in 
binnen-en buitenland.Verder heb ik vele lezingen gehouden over vogels, 
zoogdieren en heemkunde.Ook aan de kinderen van de basisschool van 
Schimmert,voor de groepen 4 tot en met 8 heb ik veel thema wandelingen 
mogen verzorgen. Verder heb ik jarenlang als nestkasten onderzoeker bij het IVN-Meerssen leiding mogen 
geven aan het onderzoek. Daarnaast was ik betrokken bij de inventarisatie van verkeers slachtoffers van de 
steenmarter en 
de dichtheid van de dassenpopulaties in Zuid-Limburg.  
 
 

Munstergeleen (5) 
Harry Gijzen 2x 
Diederen  
Ben 40 jaar lid en mede oprichter van i.v.n. afdeling munstergeleen   
 
Hub Mulders  
In 1965/1966 deel uitgemaakt van de natuurgidsen cursus, 
gegeven door dr. van Nieuwenhoven. En was in die tijd lid van het 
district, in mijn omgeving was nog geen afdeling met uitzondering 
van Elsloo. Eind 1966 werd de afdeling Land van Swentibold 
opgericht en werd daar met Sef Salden de eerste gidsen. 
In 1967 behaalde ik het diploma natuurgids, mijn werkstuk was de 
Laf 1967 in de Schouwburg te Sittard. 1968 werd de afdeling 
Sittard-Geleen opgericht waar ik het penningmeesterschap op mij nam. 
1970 werd ik de natuurwachtleider van de werkgroep Munstergeleen van I.V.N. Sittard-Geleen. 
1972 is de afdeling Munstergeleen opgericht en werd bestuurslid en natuurwachtleider. 
Tevens ben ik de ontwerper en beheerder van de Heemtuin. 
In 1981 moest ik mij wegens ziekte terugtrekken en bleef alleen diensten draaien in de Heemtuin en 
organiseerde ik wandelingen. 
Vanaf 1998 ben ik door mijn werk en vanuit het I.V.N. Munstergeleen lid van de technische commissie van 
het I.K.L. en Gemeente Sittard-Geleen. Thans ben ik vanaf 2004 bestuurs (vice-voorzitter) en 
vertegenwoordiger naar het Wijkplatvorm, Gemeente, Bosgroep, en Natuurmonumenten. 
 
Hay Dukers  
Samen met nog div leden hebben wij het ivn Munstergeleen in de jaren 60 opgericht m.n de Heemtuin, ik 
was voornamelijk bezig met vogels in de omgeving van Munstergeleen. Later aangesteld als controleur 
Vogelwet 1936 ,daarna als controleur Natuurbeschermingswet, en Wet Uitheemse Dieren, alle 
bevoegdheden aangesteld door de overheid. Heden ten dage verwoed kunstenaar en is daardoor het ivn 
een beetje verwatert , en door 2 maal te verhuizen is het contact wat minder ,maar er is nog altijd een 
beste vriendschap. Ik hoop dat er tijdens deze bijeenkomst nog wat leuke gesprekken kunnen plaats vinden. 



Nuth (1) 
Jan Janssen  
Vanaf mei 1974-heden lid van IVN Nuth( bij oprichting van de afdeling) 
1976-1977 Secretaris IVN Nuth   
1977-1981 Voorzitter IVN District Limburg 
1984-1996 Secretaris IVN Nuth 
1998- heden Voorzitter en redacteur van Stichting De Natuurgids 
 

Sittard (5x) 
Hoovers-Witteveen biologiedocent en ook NGC-docent  
Nelly Janssen 
Hans Schutte  
Actief lid afdeling Sittard (later Sittard-Geleen) van de oprichting van die 
afdeling in 1972 af. Geen bestuursfuncties waargenomen, wel achtergrondactiviteiten, waaronder 
illustratiewerk, oa voor “Bladgroen‟ zolang dat blad verschijnt; affiches voor fiets-en wandelactiviteiten. 
Betrokken bij de 
samenstelling van de eerste map fiets-en wandelroutes Afd. Sittard, later met René Lauwers de uitgave van 
de nog steeds verkrijgbare reeks groene fiets- en wandelboekjes. 
Met enige regelmaat lezingen voor eigen en andere IVN-afdelingen. Overigens is dit een met enige tegenzin 
samengestelde lijst van activiteiten want het IVN krioelt gelukkig van nog veel actievere lieden. 
 
Het kan ingewikkeld zijn:  1967 Sittard/Geleen  > 1967 Swentibold 

> 1972 Munstergeleen  
> 1972 Sittard > 2009 opgeheven > S-G 
> 1973 Geleen > 2009 Sittard-Geleen  

Jan Simons  
Natuurgids/oud-bestuurslid-penningmr./lid 
IVN afd. Sittard 
 
Pierre Wijnen  
In welke jaren ik actief ben geweest bij 
IVN Sittard weet ik niet meer. ( 30-35 jaar 
geleden …. ? ) Wat ik wel nog weet is dat 
het IVN Sittard toen nog niet lang 
bestond, dit omdat ik met enige leden 
meegebouwd heb aan een eerste IVN 
gebouw(tje ). Een kantoor unit, kado 
gekregen van aannemer Marcel 
Muyres. Het was de bedoeling om erom heen een heemtuin aan te leggen. Bij bovenstaande waren o.a. 
aanwezig : Architect Koen Leinders, Rob Roquas, Rene Douven ( overleden ), Jan Magdelijns en huisarts 
Henk Hoovers ( ?) (veel te jong overleden ) 
 

Spau-Beek (3x) 
Bronneberg 
Een ouwe getrouwe, ruim in de 80. Toonde albums met kruizen en kapellen 
Bert Vroemen  
Ben vele jaren als bestuurslid bij de afdeling Spaubeek werkzaam geweest. Was vanaf 1975 vele jaren 
voorzitter. 
 
Wim Ramaekers 
Het IVN in mijn herinnering: 
In 1984 ben ik lid geworden van IVN Maastricht om de natuurgidsencursus te mogen volgen. In 1986 heb ik 
de cursus, die gegeven werd door Sierk Rommes, afgesloten. Niet lang daarna kreeg ik bezoek van de 
toenmalige districtsvoorzitter Louis Carboex en de secretaris Wim Meulenberg. Hun verzoek betrof het 
penningmeesterschap van het district. Het districtsbestuur bestond toen naast, Carboex en Meulenberg, uit 
Jo Bijsman, Mariet Moors, Marieke Dresens, Tony Lassauw, Leo Olieslagers, een boer uit Noord Limburg 
wiens naam mij ontschoten is en ondergetekende. Vanuit het districtsbestuur werd ik aangewezen om 
namens het IVN en de Milieufederatie (Henk Vijverberg) de statutaire bestuurszetel bij het IKL in te 
nemen. Dat heb ik 18 jaar gedaan en ben toen opgevolgd door Arno Duwel. 
Verder bezocht ik de landelijke ledenvergaderingen. Vanuit het landelijk IVN werd ik gevraagd om te 
participeren in de financiële commissie die voorgezeten werd door Hugo Bunte die binnenkort met pensioen 
gaat. Bij het IVN Maastricht was ik al snel penningmeester. Later ben ik nog even 
voorzitter geweest. Deze functie werd overgenomen door Tineke de Jong. Ook ben ik actief geweest in het 
cursusteam voor een natuurgidsencursus die gegeven werd door IVN Maastricht en IVN Meerssen. Korte tijd 
ben ik penningmeester geweest van de Natuurgids. In verband met een verhuizing werd ik lid van IVN 
Elsloo. En wie werd er penningmeester? Raad eens. Ook hier ben ik interimvoorzitter geweest na 



strubbelingen in het bestuur. Met IVN Stein werden natuuroudercursussen, basiscursussen en 
gidsencursussen georganiseerd. Jean Kerbusch, voorzitter van IVN Elsloo, participeerde in de 
DKV. Vanuit de DKV werd een cursus kaart- en kompas gegeven waar ik een en ander vanaf wist. Jean 
vroeg mij mee te werken aan deze doedag en mijn deelname aan de DKV was een feit. Leden van de DKV 
waren toen: Jos Littmann (voorzitter), Jean Kerbusch (vice voorzitter) Jef van Bilzen, Gert Verrijdt, Benoit 
Locht, Ger Verhees? uit Landgraaf (werkzaam bij de botanische tuin) en ondergetekende als secretaris. 
Wederom een verhuizing (naar Beek) met een wisseling van de IVN-afdeling. Het werd Spau-Beek. In Spau-
Beek heb ik de florawerkgroep heropgericht. Een drietal keer heb ik een cursus kaart- en kompas en GPS 
gegeven. Gedurende mijn hele lidmaatschap heb ik vele wandelingen geleid. 
Hans, mocht ik 29 december afwezig zijn dan weet je waarom. Wil je mijn felicitaties overbrengen aan het 
districtsbestuur met de groeten aan alle (bekende) aanwezigen die ik een bijzonder fijne en sfeervolle dag 
toewens. 

 

Steilrand (3x) 
Gidy Chorus  
Ik ben lid vanaf maart 1975, toen bij de I.V.N. afd. Belfeld- 
Tegelen- Beesel. 
Thans onder de naam I.V.N. de Steilrand. 
In de beginjaren heb ik diverse malen deelgenomen aan 
natuurwandelingen, uiteraard de meeste in het 
Noordlimburgse. Nu ben ik betrokken bij een 
insektenwerkgroep met als specialisatie vlinders. 
Ons gebied strekt zich uit in de regio Belfeld- Tegelen (en 
grensgebied met Venlo)- Beesel. 
 
Frans Maas  
Woensdag 29-12-2010 zal ik mede vanuit ons IVN De 
Steilrand (Tegelen, Belfeld, Beesel) graag deelnemen aan de 
Reünie te Sittard. Als een der oprichters van onze afdeling (in 
de beginjaren vanaf 1974, secretaris en 2e voorzitter) blijf ik 
nog steeds graag betrokken bij het IVN. Ook toen in 1995 onze afdeling dreigde ten onder te gaan aan tekort 
aan bestuurskracht heb ik met enkele anderen opnieuw de schouders er onder gezet om weer een 
levensvatbaar bestuur in elkaar te zetten. Onze huidige enthousiaste voorzitster Angelique Aehlen was er 
o.a. toen ook bij betrokken. 
Nogmaals Frans Maas 
Ik heb in mijn archief van het eerste uur nog enkele documenten ingescand en stuur deze jullie toe. 
Er staan natuurlijk namen bij van mensen die ons helaas ontvallen zijn. En mensen die geen lid meer zijn, 
om wat voor reden dan ook. In ieder geval ben ik  nog in staat geweest om het ontstaan deels te 
reconstrueren, aan de hand van mijn eigen ervaringen en de nog bewaarde documenten. 
Deze herinneringen gaan terug tot de tijd van december 1973. Toen was er nog geen IVN in onze regio. 
Ik woonde toentertijd echter in Belfeld (vanuit Tegelen verhuisd in 1973 naar Leijgraaf 16: dat was ook gelijk 
het eerste secretariaatadres van onze IVN-afdeling -  zie de stikker op de documenten -) en was op zoek 
naar een natuurbeschermingsvereniging maar die was er niet. Wel was er het Limburgs Landschap maar dat 
was lokaal niet zo actief in die periode. Met Hans Maeghs heb ik indertijd wel informeel over  
natuurbescherming gesproken: Hans was net als mijn vader en ik lid van de postduivenvereniging de 
Verenigde Liefhebbers te Tegelen, officieel vogelringer toen al. Met de toenmalige wethouder Har Sijben van 
de gemeente Belfeld had ik eerder diverse contacten gehad betreffende enkele ernstige natuurvernielingen 
waar ik in Belfeld mee geconfronteerd werd. Hij verwees me toen naar  Piet van Bommel omdat die met 
plannen rondliep om zich op een of andere manier te gaan wapenen tegen natuurbedreigingen. (o.a. liepen 
er onteigeningsprocedures voor de aanleg van de toenmalige Streekweg; ook ons IVN heeft met betrekking 
hiertoe bezwaarschriften ingediend). Toen ging het snel: via een kennismakingsavond “op den Baolenberg” 
te Belfeld werden de plannen gesmeed voor een oprichting van een IVN. 
De rest van de info spreekt voor zichzelf uit de verslagen van de eerste bestuursvergaderingen en de 
Jaarverslagen van 1974 en 1975. In deze documenten zijn de namen vermeld van de toenmalige 
(bestuurs)leden. Vanuit deze eerste groep pioniers zijn we ook een cursus voor Natuurgids gestart. In 1976 
zijn we allen hiervoor geslaagd. Hier waren bij:  Harrie Meijers, Cor Sparidaans, Hans Maeghs, Piet van 
Bommel, Lam Boonen, Frans Maas. Extra ondersteuning voor de vlinders gaf Lei Reihs.  Vele zaterdagen 
hebben we besteed aan de cursus. Ook onze bekende natuurgids Hermans was een der cursisten. Hij heeft 
ons wegwijs gemaakt in den D‟Oort o.a. Vele dagen en avonden zijn ook besteed aan het uiteindelijke 
afstudeerobject: het natuurgebied rond Schellekensbeek te Reuver. Hiervan is een rapport door mij namens 
de hele groep opgemaakt en dat bezit ik nog steeds. Het bestaat uit een complete inventarisatie van de 
toenmalige flora en fauna. Daarnaast hebben we onderzoek verricht naar de waterhuishouding, de fysische 
en chemische samenstellingen van de bodem. Omdat er toen nog geen computers waren, heb ik alle tekst 
heel moeizaam met een ouderwetse typemachine op kalkpapier getikt. Foutjes kon je nog wegkrabben en 
zag je dan niet meer als er gekopieerd werd. Maar vele pagina‟s heb ik diverse keren overnieuw moeten 
typen… Vanuit deze natuurgidsencursus hebben Harrie Meijers en ik vervolgens het idee gekregen om een  



natuurfilm te maken , vooral het gebied tussen Arcen en Roermond met als uiterste grens Den D‟Oort, om 
de boomkikker ook te kunnen filmen…  Deze was toentertijd nog niet aanwezig bij het Zwarte Water in Venlo 
(is hier wel een handje bij geholpen). Deze natuurfilm, op 8 mm 
in kleur met geluid duurt bijna anderhalf uur en hebben we in de 
jaren ‟70 vaak vertoond. 
We hebben deze natuurfilm nog steeds en ook de filmprojector 
doet ‟t nog…  Mijn vrouw Thea heeft haar stem geleend voor de 
gesproken tekst en alle geluiden namen we achteraf op, ‟s 
nachts na 12 uur in de kelder van de slapende familie Meijers, 
alle klokken werden dan stilgezet… Verder heb ik een 
document toegevoegd van een Buitengewone Algemene 
ledenvergadering van 20 november 1995: ons IVN zat 
toentertijd (weer) in een bestuurlijke crisis: we hadden 
nauwelijks nog bestuursleden. En dus hebben we toen ook 
weer samen de mouwen opgestroopt, Angelique en Wiel 
voorop!        Angelique en Sylvia opening vlindertuin 
 
Angelique Aelen: nu de spil (voorzitter) bij IVN Steilrand; in 2010 een prachtige vlindertuin geopend. 
Onderstaande foto kreeg ik nog gemaild door Frans, die heeft volgens mij nog vanalles bewaard. De tand 
des tijds heeft behoorlijk aan iedereen geknabbeld zo te zien. Zou het interessant zijn om te achterhalen wie 
er allemaal opstaat? Zelf ken ik er toch ook wel een heel aantal van, maar een groot aantal is helaas al uit 
het aards paradijs verdreven.......  Van Daan Savelkouls en Baer van der Schoor heb ik in 1990/1991 zelf 
nog les gehad maar die zijn beide overleden. Zo staat Annie Maessen van de Maasdorpen er wel op, en die 
kent er wellicht ook nog een aantal. Dit was toch de eerste lichting gidsen voor Midden-Limburg denk ik. 

 

Stein (1x) 
Sjef Plum  
IVN lid en bestuurlijk vanaf 1966 tot 1981 bij IVN land van Swentibold waarvan twee periodes als voorzitter, 
verder lid van de werkgroep Kingbeek. In 1968 het diploma Natuurgids. Vanaf 1981 tot heden bestuurlijk 
actief in IVN Stein, waarvan twee periodes als voorzitter, met nog een jaar secretaris en voor 
algemene zaken. Tevens contact persoon naar diverse instanties. In 2010 benoemd tot erelid van IVN Stein. 
                

Ubach oW (1x) 
Sylvia Spierts-Brouwer: aan wezig als vrijwilligster van UoW, maar ook vrijwilligersconsulent. 



Ulestraten (2x) 
Els Derks 
Sinds eind jaren tachtig actief bij IVN-Meerssen 
en IVN-Ulestraten, natuurgids, 
schoolgids, watergids, natuurouder, docent 
natuurgidsencursus en docent 
andere IVN-cursussen. 
Optreden Els zegt al genoeg. 
 
Wim Derks 
sinds eind jaren tachtig actief bij IVN-Meerssen 
en IVN-Ulestraten, natuurgids,   
docent natuurgidsencursus en docent andere 
IVN-cursussen, 6(?) jaar lid 
districtsbetuur, 7(?) jaar voorzitter IVN-Meerssen, 
erelid IVN-Meerssen, nu 3 
jaar penningmeester bij IVN-Ulestraten. 
 

Het was een geslaagde reünie, bedankt! 


