
Trolleys IVN, realisatie 2013

In 2011 schreef het IVN (Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid) een prijsvraag uit voor het ontwerp 
van natuurwerkplekken in het vernieuwde buitencentrum 
van Staatsbosbeheer in Hellendoorn. Dit centrum over 
de Sallandse Heuvelrug is ook de thuisbasis voor het IVN 
Nijverdal-Hellendoorn en de Sterrenwacht. De werkplek-
ken moeten de vrijwilligers van het IVN ondersteunen bij 
hun educatieve workshops voor kinderen en volwassenen. 
ROO bedacht de natuurtrolleys, kleine minitentoonstel-
lingen in flexibele en verrijdbare meubels. In de trolley is 
allerlei werkmateriaal opgenomen, zoals kaarten, werkbla-
den, proefjesmateriaal of een microscoop. Bezoekers zitten 
aan een tafel en krijgen een workshop m.b.v. de trolleys. 
De inhoud werd ontwikkeld met vrijwilligers van het IVN. 
ROO heeft het ontwerp en de werktekeningen gemaakt, de 
offertes aangevraagd en de bouw begeleid. Studio Jesse 
heeft de grafische afwerking en invulling van de trolleys 
gemaakt. 

Inhoud en vorm
Er zijn in totaal zes verschillende trolleys ontwikkeld voor 
het IVN: de geologietrolley, de floratrolley, de faunatrol-
ley, de mens en landschaptrolley, de seizoenstrolley en 
de knutseltrolley. Allen ontworpen volgens een zelfde 
stramien, maar met een net iets andere indeling. De ene 
trolley heeft een vitrine, de andere alleen lades en boeken-
vakken. Bij de faunatrolley kunnen in een bakje met zand 
dierensporen gemaakt worden. De seizoenstrolley krijgt elk 
jaargetijde een nieuw thema, zoals paddenstoelen of de 
ooievaar. Alle trolleys hebben een touchscreen voor film-
materiaal dat het IVN zelf kan aanpassen. Ook hebben ze 
allemaal magnetische vlakken voor tekeningen of aankon-
digingen. Elke trolley heeft zijn eigen herkenbare kleur. In 
het bezoekerscentrum zijn het echte blikvangers geworden. 

Opdrachtgever

IVN Hellendoorn-Nijverdal

Grotestraat 281

7441 GS Nijverdal                               

Contactpersoon: Willem Zuethoff

Situatie

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug

Grotestraat 281

7441 GS Nijverdal

Datum opdracht

December 2011: prijsvraag gewonnen met schetsontwerp

Ontwikkelingsperiode vorm en inhoud: 2012 m.b.v. vele vrijwilligers 

van het IVN

Uitvoeringsduur

Bouw: 3 maanden

Oplevering: bij de heropening van het vernieuwde Buitencentrum 

voorjaar 2013

Productie: Harmeling uit Rijssen 

Informatie: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/salland/

buitencentrum

Impressie Buitencentrum Sallandse Heuvelrug met  
gebruik van de zes natuurwerkplekken.
Het bestaande gebouw is uitgebreid en verduurzaamd 
door Nijhoff Architecten uit Wierden.

De zes trolleys in de ontwerpfase.

Ruimtevaarder André Kuipers 
bij de opening van het centrum 
en de natuurtrolleys.



De zes trolleys zijn volgens een zelfde stramien gebouwd. 
De vitrines, lades en vakken zijn gevuld met objecten, natuur-
vondsten, wandelkaarten, spelletjes, speurtochten, boeken, 
materiaal voor proefjes en knutselmateriaal. De vrijwilligers van 
IVN hebben de inhoud ontwikkeld. 

Trolleys IVN, realisatie 2013




