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IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een maatschappelijke organisatie met als missie: 
• Bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving; 
• IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven; 
• IVN laat je nadenken over gedrag en motiveert tot milieubewust handelen. 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen 
stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur 
en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. 
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Samengesteld door: Annemieke Blokzijl en Anita Zwiep januari 2016. 
Beste vrijwilligers, leden, samenwerkende partijen en alle anderen die ons een warm hart toedragen. Zonder jullie hadden 
wij de successen van afgelopen jaar nooit kunnen realiseren. Namens het bestuur, bedankt! 
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Bestuursactiviteiten 
 
IVN in het Struunhuus 
Januari 2015 begonnen we met ellende. Tijdens oud en nieuw 
hadden vandalen het voorzien op het dak van het Struunhuus en 
dat zag er op nieuwjaarsdag niet echt florissant meer uit. Gelukkig 
werd de schade snel hersteld en op 2 januari konden we starten 
met de eerste activiteit. Het liep niet direct storm, de pers was 
aanwezig en het was best gezellig, maar daar bleef het bij. Daarna 
ging het gelukkig steeds beter en uiteindelijk hebben we in 2015 
honderden mensen kunnen begroeten. Tijdens scharrelactiviteiten 
in en rondom het Struunhuus, NLdoet in maart, de Slootjesdag in 
juni en de ‘Open dag’ in augustus. Lezingen over 
lieveheersbeestjes, vlinders en vleermuizen.  
Ook de scholen wisten ons te vinden voor projecten. Zo werken 
we samen met Mark Tuit,  coördinator natuureducatie en 
duurzaamheid IVN Noord, aan het scholenprogramma wat jaarlijks 
aangeboden wordt aan scholen en waar leerkrachten een training 
krijgen om zo hun collega’s te enthousiasmeren om de mooie 
programma’s aan schoolkinderen aan te bieden. Dit jaar was er 
weer een programma rondom water en kwamen leerlingen van 
het Rastholt naar het Steenbergerpark en leerlingen van de Carrousel kregen bezoek van onze vrijwilligers om met alle 
groepen ook een lesje waterbeestjes te doen. Succes verzekerd! Middenbouw leerlingen van de Krullevaar kwamen met 
meer dan 100 kinderen en begeleiders naar het Steenbergerpark voor een onvergetelijke middag vol scharrelavonturen. In 
december kwamen ambtenaren op bezoek voor hun jaarlijkse personeelsuitje, of wij iets voor hun konden betekenen. Dat 
laten we ons geen twee keer vragen want wij verzorgen de leukste activiteiten, ook voor volwassenen. De kleinsten, groep 1 
en 2 van Villa Kakelbont kwamen naar het Spaarbankbos voor een middagje scharrelen in de natuur. Dan is natuur echt een 
feest. Kennismaken met de leden van de Imkervereniging de Heidebloem en een workshop laten uitvoeren door leden van de 
plaatselijke Groei&Bloei, het kan allemaal in het Struunhuus. Wat zijn wij blij met dit onderkomen. 

IVN bruist van plannen
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Algemene ledenvergadering 2015 
Op 28 januari was het zover, de jaarlijkse algemene ledenvergadering van IVN Hoogeveen, welke dit jaar voor het ‘eerst’ 
werd gehouden in het Struunhuus. Na het officiële gedeelte was het de beurt aan de heer Joop Verburg van 
Natuurvereniging Zuidwolde. IVN Hoogeveen heeft in december 2014 een positieve toewijzing ontvangen van de 
Vlinderstichting voor de aanleg van een Idylle in het Steenbergerpark. Als aansluiting hierop heeft de heer Verburg een 
boeiende en inspirerende lezing gehouden over de door hun aangelegde Idylle en het Vlinderommetje in Zuidwolde. Tijdens 
deze lezing heeft hij IVN Hoogeveen tips gegeven waarop te letten bij het aanleggen van een Idylle in het Steenbergerpark. 
De lezing is door onze leden goed ontvangen en het bestuur kan dan ook terugkijken op een geslaagde avond. 

Vrijdagmiddag open 
Vanaf april tot de laatste vrijdag in oktober waren de deuren van het Struunhuus iedere 
vrijdagmiddag open. Als de vlag buiten hangt zijn wij aanwezig, dat is inmiddels 
ingeburgerd. Iedere week een paar uurtjes aanwezig zijn op de vrijdagmiddag heeft onze 
voorkeur. Dat betekent dat wij als bestuur afwisselen en er iedere week iemand van ons 
aanwezig is. Er is altijd wel iets te doen en er is bijna altijd aanloop. We hebben de 
ruilboekenkast geopend (breng een boek, haal een boek) en in het Struunhuus liggen 
hondenpoepzakjes en afvalzakken voor plastic afval klaar om gehaald te worden. Er staat 
zelfs een container klaar voor petflessen die we sparen voor Plastic Madonna. 
https://plasticmadonna.com/nl/ 
Met de regelmaat van de klok is er ook hulp voor de tuin rondom het Struunhuus. Die tuin 
is in ontwikkeling. We hebben nog wel een aantal wensen en een daarvan is dat iedereen 
die de ruimte rondom het Struunhuus betreedt ook bedenkt dat wij er plannen mee 

hebben en dat het geen afvalbak is. Momenteel onderzoeken we mogelijkheden om een en ander beter te beveiligen. Het 
zou voor ons en het Struunhuus zoveel meer rust geven als we weten dat er een goede manier is om het Struunhuus in de 
gaten te houden. 

Terra-Next 
Met de komst van leerlingen van Terra-Next http://www.terranext.nl/Home.html zijn wij ook heel blij. Sinds november zitten 
ze iedere maandag in het Struunhuus waar ze eerst theorie krijgen die vervolgens ook in praktijk wordt gebracht. Ze werken 
voorlopig eerst in de tuin rondom het Struunhuus en gaan daar in januari mee verder. Er wordt een haag aangeplant om een 
scheiding aan te brengen tussen de Struunhuus tuin en het park, zodat we in toekomst ook iets kunnen aanleggen samen 
met kinderen of voor onze ‘eetbare’ natuur ontwikkelingen. 

Actieve vrijwilligers  
In augustus werd een vaartochtje gemaakt in de Wieden. Een mooiere avond was niet te plannen. Windstil, droog en een 
aangename temperatuur. Met deze vaartocht bedankten we de actieve mensen binnen onze vereniging. Elke keer als we een 
beroep op jullie doen en een positieve reactie krijgen, zijn we daar maar wat blij mee! Wat zouden we moeten zonder onze 
vrijwilligers. 

 
 

 
 

IVN en de gemeente Hoogeveen 
Gaat het over maaibeleid, groenbeheer en leem voor de zwaluwen, de aan te leggen Idylle of over de vernielingen bij het 
Struunhuus, we hebben regelmatig overleg met ambtenaren van de gemeente Hoogeveen. Zo hebben we in 2014 het 
maaien onder de loep genomen en in 2015 gekeken naar verbeterpunten in de maaikaart. Op deze manier blijven er meer 
plekken over waar mooie en bijzondere planten volledig tot bloei kunnen komen. In juni kwamen ambtenaren naar het IVN 
Struunhuus voor informatie over het mooie groen in Hoogeveen en vervolgens was er een fietstocht langs diverse plekken in 
onze gemeente. Op deze plekken stonden vrijwilligers klaar om ze te verwelkomen en iets te vertellen over de natuur, 
bloemen, beheer, bijen etc. Kort daarop kwamen ook de CU Wethouders uit Drenthe op bezoek om meer aan de weet te 
komen over IVN en de samenwerking in de buurt. 

https://plasticmadonna.com/nl/
http://www.terranext.nl/Home.html
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Groen&Doen 
In de Hoogeveense vrijdagkrant staat iedere week de pagina Groen&Doen. Deze pagina gaat over alles wat met natuur te 
maken heeft en hierin heeft IVN ook een aandeel. Hero Moorlag schrijft wekelijks en eens per maand verzorgt Grietje Loof 
ook een passend stukje voor deze pagina. Meestal gaat dit over het beleven van de natuur. De pagina wordt goed gelezen 
blijkt uit de reacties. De columns zijn ook te lezen op onze website. 

Pluk van de Petteflet - IVN en de Drentse Milieufederatie  
Wij waren gastheer en gastvrouw tijdens de Natuur- en Milieufederatie Supporters bijeenkomst op 24 april in het IVN 
Struunhuus. Gelukkig was het mooi weer want het werd druk bezocht. Tijdens deze bijeenkomst konden we luisteren naar 
diverse mensen, die allemaal met hun eigen kennis en kunde bezig zijn op het gebied van duurzaamheid en wij konden bij de 
Speelnatuur ook onze plannen laten zien en uitvouwen. Er werd die middag de Drentse ‘Pluk van de Petteflet Natuur en 
Milieuprijs’ uitgereikt aan personen die zich inspannen voor behoud of groei van natuur en milieu. De Drentse winnaars 
waren de tuinbank van Andre Hardenbol (Het Andere Hout, Gieten), Speelnatuur in het Steenbergerpark van Grietje Loof 
(IVN Hoogeveen) en de Wildpluktuin Gasselternijveen van Leah Groeneweg.  We ontvingen allemaal een ondersteuningsprijs 
van 250 euro. Hier zijn we als IVN natuurlijk heel erg blij mee. De middag werd afgesloten met een borrel en hapje.  
In december zijn een aantal supporters/vrijwilligers meegegaan op tour door Drenthe ‘op weg naar een energieneutraal 
Drenthe’. Inspirerende verhalen en ‘van dichtbij aanschouwen’, laat zien dat duurzaamheid nog geen gewonnen race is maar 
dat er steeds meer mensen bewust worden van een andere manier van omgaan met dat wat de aarde ons biedt. Ook 
supporter worden bij de Natuur en Milieufederatie: http://www.nmfdrenthe.nl/doe-mee/supporter-worden/ 

Open dag IVN 
Zaterdag 22 augustus werd er voor de tweede maal een Open dag van IVN georganiseerd bij het Struunhuus in het 
Steenbergerpark. De jeugdactiviteiten stonden deze middag in zijn geheel centraal. Zij konden met elkaar en de vrijwilligers 
kennis maken en met de Oer=stoer activiteiten die georganiseerd waren. Van klei werden olielampjes gekneed, er zijn 
armbandjes geknoopt, buideltjes van wol gevilt en broodjes werden gebakken bij het open vuur. Het vlot varen in de vijver 
en het vangen van waterbeestjes blijft voor de kinderen altijd een groot succes en daar werd dan ook veel gebruik van 
gemaakt. Ook de vrijwilligers van Het Drentse Landschap, Groei&Bloei, de Natuurvereniging Zuidwolde en PR werkgroep van 
IVN waren op deze middag aanwezig. De activiteitencommissie van ‘Steenbergerpark leeft’ heeft aandacht gekregen voor 
hun PR en men kon kennismaken met kinderboerderij ‘De Beestenbult’. Door het mooie weer werd er veel ambachtelijk ijs 
van Hoeve Sonneclaer uit Fluitenberg verkocht en de lekkere hapjes van onder andere weegbree, bloemetjes en zevenblad 
vond gretig aftrek. De IVN werkgroepen, zoals planten, vogels, de huiszwaluw en zoogdieren stonden klaar om iedere vraag 
te beantwoorden. Het bestuur kan wederom terug kijken op een geweldige zonnige middag met veel belangstelling. 

   
   

De Idylle, een mooie plek voor vlinder, bij en mens 
Nadat we in december 2014 te horen kregen dat we in het park een Idylle konden gaan realiseren met steun van de 
Vlinderstichting bleef het lang stil. Toch werd er volop gedacht en gewerkt aan de plannen en in juni hebben we gezamenlijk 
de handtekening onder het convenant gezet om te bekrachtigen dat de plannen die we maken ook uitgevoerd gaan worden. 
Tijdens de Picknick in het Park, op 14 juni, zetten vertegenwoordigers van de Gemeente Hoogeveen, de Hoogeveense 
Bijenvereniging, IVN en de Vlinderstichting hun handtekening. Na de zomervakantie werd weer verder gewerkt aan de 
plannen. De studenten van Terra Regioleren uit Meppel hebben elke maandag overleg met elkaar en zijn druk bezig met het 
maken van een plan. In november werd het eerste plan gepresenteerd en daarna kwam de groep weer bij elkaar om nu 
vooral eens te kijken naar de bodem. We weten allemaal wel dat de bodem in Hoogeveen vaak heel nat kan zijn en ook is dit 
het geval in het gebied waar de Idylle zal komen. Er moet dus extra nagedacht worden over de plannen die gemaakt worden. 
Samen met de gemeente en vrijwilligers van IVN zijn we nauw betrokken bij dit project en kwam zowel de firma Cruydt-
Hoeck, als bollenleverancier JUB op bezoek om vooral te kijken naar de mogelijkheden die het park en dan vooral de plek 
waar de Idylle komt, ons te bieden heeft. In 2016 zullen de plannen worden uitgevoerd. Nu is het vooral nog even geduld 
hebben. 

http://www.nmfdrenthe.nl/doe-mee/supporter-worden/
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Activiteiten met samenwerkende partners en overige 
 
Breien voor een beter milieu! 
In het kader van de Statenverkiezingen die in maart werden gehouden organiseerde NMF Drenthe de ludieke inbrei-actie: 
‘We gaan een huis voorzien van een warme trui’ om de campagne ‘Groen Drenthe Werkt’ onder de aandacht te brengen. 
Samen een groene trui breien voor een beter milieu. http://groendrenthewerkt.nl/ 
IVN haakte hierop in en wij organiseerden in het Struunhuus op 4 maart een breimiddag. Het was een gezellige middag en wij 
hebben met ons breiwerk er ook samen voor gezorgd dat het gigantische breiwerk, van maar liefst 40m2, op tijd klaar was. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xt3_lD4p-UE 

   
 

Nldoet: Pimp het park 
Op 20 en 21 maart 2015 deden we mee met NLdoet. Door wat extra geld van het Oranje Fonds was het nog leuker om aan de 
slag te gaan. Dit jaar zijn we verder gegaan waar we met de Natuurwerkdag van 2014 zijn gestopt, de speelnatuur en de tuin 
rondom het Struunhuus. Er is onder begeleiding van de Speelnatuurwerkgroep heel hard gewerkt aan de nieuwe onderdelen, 
stapbomen en wilgentenen hutjes. Er bleven genoeg wilgentenen over om een tijdelijk hekwerkje te maken rondom onze 
tuin.   

Oer=Stoer 
In 2015 konden we gebruik maken van subsidie van de provincie Drenthe om samen met IVN Westerveld een workshop 
Oer=Stoer te verzorgen. 30 deelnemers van de IVN afdelingen Assen, Emmen, Westerveld en Hoogeveen deden hier aan 
mee. De workshop werd op 28 maart gegeven door Gerda Revenberg van de Oerschool uit Zwolle. Tijdens deze workshop 
leerden we o.a.; vuur maken, werken met wol, klei bewerken, vlechten, eten uit de natuur etc. Na deze workshop was er 
tijdens het schaapsscheerdersfeest in Havelte de mogelijkheid voor cursisten om de opgedane kennis over te dragen aan de 
bezoekers van het feest. Helaas was het weer een enorme spelbreker en kwamen er maar weinig bezoekers naar het feest. 
Voor 2016 staat er een verdiepingsworkshop op de planning en een ‘Oer=Stoer dag’ bij het IVN Struunhuus.  

   
 

Slootjesdag 
IVN ondersteunde de landelijke Slootjesdag. Het weekend van 13 en 14 juni organiseerden meer dan 100 IVN afdelingen een 
Slootjesdag. Ook in Hoogeveen deden we hier aan mee. Op zondagmiddag 14 juni kwamen ruim 60 kinderen met hun ouders 
en grootouders op onze activiteit af. Ze konden kennis maken met het Vette Baarsje http://www.hetvettebaarsje.nl, zelf 
waterbeestjes vangen, varen op een vlot of geschminkt worden als een vis. Alles viel in de smaak en wij kijken terug op een 
geslaagde middag. 

 
 

http://groendrenthewerkt.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Xt3_lD4p-UE
http://www.hetvettebaarsje.nl/
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Holland, natuur in de Delta 
In samenwerking met de JT Bioscoop, die ons korting gaf op de bioscoopkaartjes, konden we op 23 september als vrijwilligers 
van groene organisaties genieten van de nieuwe natuurfilm ‘Holland, natuur in de Delta’. Ruim 70 vrijwilligers kwamen op 
deze filmavond af.  

Samenwerken in het Park 
Samen met de activiteiten groep ‘Steenbergerpark Leeft’ maakten we plannen voor in het Steenbergerpark. IVN vindt het 
belangrijk om samen te werken om zo aan iedereen te laten zien dat je niet zonder elkaar kunt maar juist samen verder 
komt. Het IVN Struunhuus is de uitvalbasis voor ons allemaal. Daar staan de spullen in opslag en kunnen we vergaderen. In 
het afgelopen jaar hebben we samen gezorgd voor een schoner park door middel van grote opruimacties, is er een Picknick 
in het Park georganiseerd en was er weer een Openlucht Bioscoop. De opening van de Cooperbaan, de Spooktocht en op 
onze Open Dag waren zowel de activiteiten groep ‘Steenbergerpark Leeft’ aanwezig als de mensen en dieren van de 
Beestenbult. Wij houden van samenwerken en samen versterken we elkaar.  

Highland Games 
Ook dit jaar deden we op 18 oktober mee met de Highland Games in het Dwingelderveld. Ongeveer 130 leerlingen uit drie 
scholen van voortgezet onderwijs, Diever, Beilen en Hoogeveen beleefden een dag in de natuur. Dit jaar werkte het weer niet 
echt mee want de regen viel na de lunch gestaag naar beneden, de dag was dan ook eerder afgelopen dan gepland. IVN 
organiseerde deze dag in opdracht van de provincie Drenthe en deze werkte daarin samen met Staatsbosbeheer. De 
Highland Games zijn in het leven geroepen om de jongeren de natuur in te krijgen. De meeste jongeren verliezen in de 
puberteit de binding met de natuur, daarom zijn deze dagen belangrijk om aan mee te werken. 

Nacht van de nacht 
In samenwerking met NEK (Natuurlijk Evenwicht Krakeel) organiseerden wij de ‘Nacht van de Nacht’ activiteit in het 
Spaarbankbos. Ruim 80 deelnemers stonden te wachten om aan de wandeltocht deel te nemen. De route liep door het 
westelijk deel van het bos. De nachtdieren wachten op bezoek en de gidsen vertelden honderduit over deze nachtdieren. 
Ergens in het bos was ook ruimte voor een spel. Iedereen was tevreden over de tocht, alleen moesten sommigen erg lang 
wachten voor ze aan de wandel konden. Dit is wel een aandachtspunt voor een volgende keer. De Spaarbankhoeve zorgde na 
afloop voor warme chocolademelk en met een koekje erbij was het helemaal een mooie afsluiter. De regen die was 
aangekondigd begon toen iedereen weer huiswaarts was gekeerd.  

Natuurwerkdag 
Het startschot van de Natuurwerkdag in Drenthe werd dit jaar gegeven in de Markegronden. Als speerpuntlocatie konden we 
groter uitpakken, de opening werd verricht door gedeputeerde Henk Jumulet. Meer dan 130 mensen hebben meegedaan 
aan de Natuurwerkdag op drie verschillende locaties. De Junior Rangers werkten in het Spaarbankbos naast het ven om daar 
alles op te schonen en er was een groep enthousiaste mensen aan het werk bij de Kinderboerderij de Beestenbult. Hier 
kwamen ook mensen uit het asielzoekerscentrum meewerken aan de speelnatuur die tussen de Kinderboerderij en het 
Struunhuus wordt aangelegd. Bij de Markegronden konden kinderen onder begeleiding van een volwassene meewerken, zich 
laten schminken, een sporentocht doen of een insectenhotel maken. Na het harde werken stond er een heerlijke lunch klaar, 
verzorgd door de ‘Spaarbankhoeve’ en de ‘Snackkarre’. Na afloop gingen de kinderen  met de huifkar weer terug naar 
Hoogeveen. De Natuurwerkdag is een initiatief van LandschappenNL. 

Supporter van Schoon 
Supporter van Schoon kan iedereen worden, aanmelden kan via https://www.supportervanschoon.nl/ en daarmee geef je 
aan dat je het belang van een schone leefomgeving belangrijk vindt. Bij IVN ondersteunen we dit van harte en er zijn in het 
Steenbergerpark en Krakeel schoonmaakacties gehouden. Ook kwamen de mensen uit het asielzoekerscentrum ons helpen 
om het park op te ruimen. Er is gewoon heel veel zwerfafval waar we ons allemaal aan ergeren. De manier om dat te 
veranderen is de handen uit de mouwen te steken en op te ruimen en om het steeds te bespreken met iedereen. Wij worden 
blij van een schone leefomgeving en vragen daarbij de hulp van de buurtbewoners. Dit jaar was Grietje Loof, voor 
Hoogeveen, Reporter van Schoon en zij kreeg met haar columns ruimte in de lokale kranten. Hier werd altijd extra aandacht 
gevraagd voor het zwerfafval. We gaan in 2016 door met opruimen. Misschien wel om de schoonste stad te worden. Doet u 
mee? 

Zonneweek 
In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie en de gemeente Hoogeveen organiseerden we eind mei een Zonneweek. 
Helaas liet de zon zich weinig zien maar de mensen uit de buurt wisten ons Struunhuus wel te vinden. Eerst was er een 
informatieavond over zonnepanelen, alles over collectief inkopen van zonne-energie voor inwoners van Hoogeveen-West. 
Daarna was er een kidsmiddag met het thema Zonne-energie en op de vrijdagmiddag de afsluiter met een Zonnefeest. Er 
werd informatie gegeven over alle aspecten die met zon en zonne-energie te maken hebben. Deze week werd gehouden in 
het kader van Zon zoekt Drent. http://zonzoektdrent.nl/ 

https://www.supportervanschoon.nl/
http://zonzoektdrent.nl/
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Foodwalks, eten uit de natuur 
Foto's Greetje van Hoeffelen-Arends, tekst Dette Boiten, workshopleider Eten uit de natuur 
In 2015 organiseerde IVNHoogeveen een aantal Foodwalks over eten uit de natuur. Een Foodwalk is een wandeling waar je 
onderweg kunt genieten van het prachtige maar ook smakelijke landschap. Overal in de vrije natuur zijn eetbare planten, 
bloemen, vruchten, noten en paddenstoelen te vinden. Van bramen tot brandnetels en van eekhoorntjesbrood tot kastanjes. 
Puur natuur, smaakvol en gezond. Het hele jaar valt er wel iets voor het eten en drinken uit de natuur te halen. Het zoeken 
naar voedsel is ook erg leuk en leerzaam om met kinderen te doen. Een wandelingetje levert al snel een mand 'groenten of 
fruit' of iets heel anders (bijvoorbeeld noten) op. Ieder jaargetijde biedt zijn eigen oogst. Word weer nieuwsgierig en laat de 
jager/verzamelaar in je wakker worden. Het is een bijzondere ervaring om voedsel wat zo rijkelijk overal groeit te oogsten en 
met wat eerst onkruid leek na afloop samen een feestelijke maaltijd op houtvuur buiten te koken. De workshop ‘Op 
ontdekkingsreis naar eetbaar groen’: voedsel verzamelen in de natuur en na afloop samen koken en eten start bij 't 
Struunhuus in het Steenbergerpark en werd dit jaar drie keer georganiseerd. Totaal deden er 22 deelnemers mee aan deze 
workshops. De bijenvereniging wilde de workshop volgen, maar moest helaas afzeggen. Tijdens een bezoek van 
gemeentewerkers aan ‘t Struunhuus werd een mini workshop als onderdeel van drie workshops georganiseerd over eten uit 
de natuur. 

Marit van der Veen, één van de deelnemers aan de workshop, heeft hierover een verslag geschreven: 
Afgelopen zondagmiddag maakte ik een ontdekkingsreis naar eetbaar groen. Zo heette de workshop in het Steenbergerpark 
in Hoogeveen. Na een heerlijke kop kruidenthee en een korte presentatie gingen we onder de bezielende leiding van Dette 
en Greetje het park in om spelenderwijs te leren en te plukken en te proeven. Het park wordt niet voor niks ook wel 
Struuntuun Gerstekamp genoemd en zo kwamen wij met veel verschillende eetbare planten terug. Die hebben we 
gesorteerd en gewassen en er daarna samen veel verrassende gerechten mee gemaakt. Het resultaat was een prachtige tafel 
met stralende hapjes om samen enorm van te genieten, erg smaakvol. Soep, brood, groentetaart, wildsalade, amuses, 
spreads en pesto. En we hadden ook nog eens het geluk dat we buiten konden eten, bij het vuur. Ondanks dat ik al het 
nodige wist van eetbare planten heb ik veel geleerd en enorm genoten van een actieve, gezellige en overheerlijke middag in 
de natuur.  Wat een ontdekking dat dit mogelijk is in een park, in de stad. En dat je zo heerlijk kunt koken en eten uit de 
natuur om je heen. Met dank aan Greetje en Dette. Wat een passievolle vrouwen en wat een goed team. Fantastisch! 

  
  

Werkgroepen 
 
Jeugdgroepen 
Boskids/Scharrelkids/Natuurkenners 
Begin 2015 gaf het Boskidsteam aan, te willen stoppen aan het eind van het seizoen. Ze hebben 10 jaar met elkaar garant  
gestaan voor heel veel leuke groene avonturen voor de jeugd uit groep 5. Meer dan 500 kinderen hebben door de jaren heen 
deelgenomen aan het Boskids programma. Wij willen het Boskidsteam nog een keer hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
aan de natuurlessen. Na de zomervakantie is er een nieuwe groep gestart onder de naam Scharrelkids. Deze groep is gestart 
tijdens de Open dag in augustus. In september zijn we begonnen met ‘Natuur is een feest’, in oktober was er voor alle 
jeugdgroepen de ‘Nacht van de nacht’ activiteit in het Spaarbankbos en in november kon iedereen meedoen aan de 
Natuurwerkdag. Samen in de huifkar naar de Markegronden en aan de slag in de natuur, geschminkt worden, een 
sporenzoektocht doen en natuurlijk een lekker patatje eten. Scharrelkidsactiviteiten worden soms ook aangeboden voor alle 
kids uit groep 5. Na de Boskids/Scharrelkids kunnen ze vanaf groep zes verder als Natuurkenners. In januari was er de 
Bosdag, de paddentrek werd een belevingstocht in het donker, er waren weinig padden maar wel vleermuizen te ontdekken.  
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Daarna was het tijd voor de kleine beestjes. De kids leren op diverse manieren kleine beestjes te vangen en te bekijken. In 
mei ging de wekker al heel vroeg want er stond een Vroege vogel excursie op het programma. Als laatste activiteit stond de 
landelijke Slootjesdag op de agenda en wij deden er natuurlijk aan mee. Een leuke middag op en langs het water met diverse 
activiteiten.  
  

   
 
Struners 
Foto’s en tekst Doortje Antonisse 

Onze groep Struners bestond in het seizoen 2014-2015 uit 12 kinderen, en we hebben 7 activiteiten met hen ondernomen;  
- Struintocht Mantingerveld: onder begeleiding van Bart, Henny en Jeroen. We hebben veel sporen gezien, we zagen 

dassenpoep, konijnenholen, schapen met lammetjes, paddenstoelen en zelfs een dode platte ringslang. 
- Natuurwerkdag bij het Struunhuus: Rond het Struunhuus hebben we flink gesnoeid en van het vrijgekomen groen 

een takkenril gemaakt. 
- Nestkastjes: Diverse soorten nestkastjes gemaakt en opgehangen in het Steenbergerpark. Er waren echte 

kunstwerken bij! Helaas moeten de kastjes wel hoog in de bomen worden geplaatst i.v.m. vandalisme. 
- Reeënexcursie bij Jan Zomer: Jan Zomer heeft een boerderij op Alteveer. De kinderen mochten in de melkstal aan de 

uiers van de koeien voelen en ontdekten wat een zuigkracht de melkmachine heeft. Ze mochten ook een kopje 
warme melk proeven. Natuurlijk werden ook even de koeien en kalfjes geaaid en ontdekten ze wat een zuigkracht 
zo’n pasgeboren kalfje al heeft. Daarna met z’n allen op een kar met pakjes hooi. Met de trekker door het land 
scheuren op zoek naar reeën en we hadden geluk! 3 Reeën op een rij met hun witte kont naar ons toe. Ze bleven 
eerst rustig staan, zodat we ze goed konden observeren. Ook nog een zwanennest ontdekt en een ei mogen voelen. 
Wat is zo’n ei groot, warm en zwaar! Tenslotte nog kraaieneieren en kievitseieren gespot. Op het kievitsnest zaten 
ook al kleine kievitsjongen. Weer op de boerderij kregen de kids nog uitleg over de jacht. Jan heeft diverse 
opgezette dieren laten zien. Na een heerlijk kopje chocolademelk van eigen koeienmelk gingen wij weer naar huis. 
De kids hadden genoten! 

- Junior Rangers: De kinderen uit groep 8 kregen in het bos vlakbij de Anserdennen uitleg over wat een Junior Ranger 
inhield en wat je kon verwachten als je bij de Junior Rangers aansloot. Op deze bijeenkomst gingen ze vuur maken, 
popcorn poffen, broodjes bakken boven het vuur, zelf thee maken enz. 

- Uilen ringen: Met Jaap v.d. Streek gingen wij kerkuilen ringen in Elim. Helaas waren er dit jaar weinig uiltjes. In het 
nest zaten er maar drie. Doordat Jaap een doek in de uitgang van de uilenkast had gedaan, konden wij de moeder uil 
ook goed bekijken. Wat een fantastisch mooi beest om te zien. De uiltjes werden geringd en gewogen. Tevens werd 
de lengte van de vleugels gemeten. De kinderen vonden de uiltjes geweldig, maar ook dat de jonge uiltjes erg 
stonken!  

- Slootjesdag: Voor alle groepen is dit de laatste activiteit van het jaar. Lekker met elkaar bezig zijn rondom de vijver 
in het Steenbergerpark. Vooral het vlotvaren was favoriet. 
 

    
    

Voor het seizoen 2015-2016 bestaat de groep Struners uit 14 kinderen en hebben we 8 activiteiten op het programma staan. 
Dit zijn: Struuntocht Holtveen, Natuurwerkdag Markegronden, Belevingspad Echten, NLdoet, Junior Rangers,  
Reeënexcursie, Uilen ringen en de Slootjesdag. 
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Junior Rangers 
Na een jaar van informatie verzamelen en praten over het starten van een 
groep Junior Rangers in het Dwingelderveld was het in april zover dat we 
een groep jongeren en hun ouders ontvingen in het Dwingelderveld. Samen 
met vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Junior 
Rangers landelijk en zelfs een ervaren Junior Ranger uit de Wieden deelden 
we informatie uit en gingen we aan de slag met het maken van vuur om 
broodjes te bakken die we besmeerden met eigengemaakte kruidenboter. 
Eten uit de natuur doe je zo! Het is een samenwerking tussen IVN 
Westerveld en Hoogeveen en in september zijn we uiteindelijk gestart met 
12 jongeren en 5 vaste begeleiders. De eerste ochtend stond in het teken 
van kennis maken, met elkaar en met het Dwingelderveld. Junior Rangers 
zijn verbonden aan een Nationaal Park en sluiten aan bij het project van 
Europarc, de koepelorganisatie voor Nationale Parken in Europa en andere beschermde gebieden. Junior Rangers gaan 
samen op pad en helpen de boswachters zo goed als ze kunnen. http://www.juniorrangers.nl/ In oktober bezochten we een 
totaal ander stuk van het Dwingelderveld. Onder leiding van Albert Henckel maakten we kennis met de jeneverbes, 
zandverstuivingen, bospercelen die ooit aangeplant zijn voor houtkap en natuurlijk zoeken en leren we over paddenstoelen. 
Aan het einde van de ochtend maakten we een lekker paddenstoelensoep. We kijken alweer uit naar de volgende keer. In 
november waren de Junior Rangers te gast in het Spaarbankbos en hebben voor Het Drentse Landschap een stuk grond 
ontdaan van struiken en bomen. Er is keihard gewerkt en dat werd beloond met een lekkere maaltijd in de regen. In 
december gingen we samen naar een perceel in de boswachterij Ruinen. Hier is een telgebied voor 1 van onze leden wat 
nodig onderhouden moest worden en daarna gingen we aan de slag in een ander perceel onder leiding van een boswachter 
van Staatsbosbeheer. We mochten allemaal een ‘eigen’ kerstboom uitzoeken en omzagen. De Junior Rangers is een 
enthousiaste groep jongelui, wij zijn erg blij dat dit voor Hoogeveen eindelijk gestart is en dat we de jeugd die graag in de 
natuur is ook langer een leuk programma kunnen bieden. 
 
Werkgroep Planten 
Foto’s en tekst Henny Bisperink 
In 2015 heeft de plantenwerkgroep voor de florakartering twee km-hokken geïnventariseerd, namelijk: 
Km-hok 229-521 Alteveer, totaal 103 soorten. 
Km-hok 222-526 Echten, totaal 76 soorten. 
Er zijn weer orchideeën geteld en gedetermineerd voor Hans Dekker. Er komen steeds nieuwe plekken bij en er gaan plekken 
af waar orchideeën groeien. De plekken die verdwijnen, komt vaak door renovatie van bestrating of bijvoorbeeld veel lang 
gras. We hebben als Plantenwerkgroep niet overal meer geteld omdat dit wat teveel werd. De lijst van Hans Dekker telt 45 
plaatsen waar in en rondom Hoogeveen orchideeën zijn geïnventariseerd. Verder hebben we veel mooie natuurgebieden 
bezocht, waaronder; het Scharreveld, Nuilerveld, VAM terrein, Kraloër Heide, Olde Kene, Millenniumbos, Zevenberg 
begraafplaats, Pesserma, Oude woonwagenkamp Noordscheschut, Meerboombos, Holtingerzand, Markegronden, 
Steenbergerpark en De Vledders. In bovengenoemde gebieden hebben we zoveel mogelijk alle planten, bomen en struiken 
op naam gebracht en genoteerd. Toen de plantenpracht wat voorbij was zijn we verder gegaan met de paddenstoelen, acht 
weken lang, één middag in de week met of zonder supervisie van Bernhard de Vries. Eind november waren de laatste kleine 
mysena’s en korstzwammetjes gedetermineerd. Hierna zijn we gaan vogelen. Ja, de belangstelling van de Plantenwerkgroep 
leden is breed! Op 16 juni hebben we meegedaan aan de orchideeënexcursie van Hans Dekker en op 6 juni een excursie 
georganiseerd naar Het Dal van de Mosbeek. Met een klein groepje hebben we daar de hele dag in een heel mooi gebied 
rond gestruind. De Plantenwerkgroep bestaat uit 13 leden waarvan meer dan de helft bijna allen weken present is. 
 

   

   
 

http://www.juniorrangers.nl/
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Werkgroep Dassen 
Foto’s en tekst Hero Moorlag 
2015 stond in het teken van het Jaar van de Das. Na enkele vergaderingen met Zoogdiervereniging Nederland en 
Dassenwerkgroep Drenthe in het kantoor van Staatsbosbeheer bij Elp en discussies over de manier van inventarisatie besloot 
de werkgroep mee te doen aan de burchtentelling van De Natuurontdekker. Gegevens moesten digitaal worden ingevoerd. 
Daarnaast bleven we onze eigen telling doen in het provinciale Project Kleintjes Das. Dit leverde totaal verschillende 
resultaten op. Op enkele burchten telden leden acht jongen van twee vrouwtjes, op andere burchten was maar één jong of 
waren er geen jongen. Opnieuw een teken dat de dassenstand zich stabiliseert. Er leven naar schatting een 500 dassen in 
Drenthe. De geschikte biotopen van weleer zijn wel weer zo’n beetje wel door deze grootste marterachtige ingenomen. 
Ondanks de zorg voor een infrastructuur voor het wild, in de vorm van tunnels en ecoducten, komen nog veel dassen om in 
het verkeer. De werkgroep kreeg in 2015 zestien meldingen van dode dassen. Men weet ons gelukkig steeds beter te vinden, 
hoewel er binnen ons werkgebied in het verkeer meer dassen omkomen dan wij als melding binnen krijgen.  
Er is veel gepraat met (vee)boeren en vooral met de vier boeren van het gebied Kremboong. Doordat dassen putjes graven in 
het grasland, komt er zand in het maaisel en dat is slecht voor koeien. De schade in maïs is soms fors. Ondanks langdurige 
discussies en adviezen was het resultaat zeer matig. Over het algemeen willen boeren geen dassen, ganzen en zwanen op 
hun land. Pogingen om via het Faunafonds tot een gedoogovereenkomst te komen met een jaarlijkse vaste tegemoetkoming 
mislukten. Naast het Kremboongbos zijn vier dassen doodgereden. De Bushnell IR-camera registreerde op de burcht slechts 
twee dassen, terwijl er acht of negen behoren te zijn. In het kader van het Jaar van de Das verscheen eind november het 
boek De Das, uitgegeven door KNNV Uitgeverij in samenwerking met Zoogdiervereniging, Das&Boom en Staatsbosbeheer, 
ISBN 9 789050 115360. Helaas hebben de schrijvers verzuimd een lijst met dassenwerkgroepen en (mail)adressen op te 
nemen. In 2015 hebben de leden in Tiendeveen de meeste nieuwe burchten ontdekt. Ook bij Zuidwolde en bij Sleen zijn 
nieuwe kleine burchten ontstaan. De werkgroep vermoedt dat er in de toekomst niet veel burchten meer bijkomen. Onze 
controlerende en beschermende taak blijft. We blijven opkomen voor dieren die zichzelf niet kunnen verdedigen. 

 
 

 
 

Werkgroep Gierzwaluw 
Tekst Henk Derks 
Mozambique, november 2015. De thermometer gaat met gemak over de 40 graden. Volgens de gegevens van het 
geolocateronderzoek van Raymond Klaassen vliegen onze gierzwaluwen vanuit het centraal Congobekken nog even wat 
verder door richting Mozambique. Via Facebook komt de melding binnen dat het regenseizoen net is begonnen. Dat komt 
dus behoorlijk goed overeen met de onderzoeksresultaten. De gierzwaluwen vliegen met de moessons mee. Miljoenen 
insecten worden door het regenfront voortgedreven en onze gierzwaluwen maken daar dankbaar gebruik van, een 
overvloedig gedekte tafel in de lucht. Vanuit een koud en nat Hoogeveen wens ik ze daar geluk en een behouden reis terug. 
Het seizoen 2015 kwam ondanks de soms zware buien en lage temperaturen, redelijk op gang. Op 5 april zwoegt een 
boerenzwaluw moeizaam over het huis richting het westen. Op 15 april melden de huiszwaluwen zich weer in Krakeel. De 
spanning stijgt, maar op 24 april kan ik eindelijk de eerste gierzwaluw begroeten boven het park. Ik besluit op 30 april even 
wat gierzwaluwplekken langs te rijden met als eindresultaat enkele rondvliegende gierzwaluwen bij het Podium, 
Raadhuisstraat en Verzetsbuurt. Het is allemaal nog wat matig maar via Trektellen.nl is de eerste stoot gierzwaluwen binnen, 
2500 exemplaren over Zeeland, we schrijven 3 mei. Boven mijn huis blijft de lucht akelig leeg. Maar gierzwaluwen zijn 
letterlijk en figuurlijk vreemde vogels, je weet het dus maar nooit. Op 5 mei, een oer Hollandse dag met zon, onweer en 
zware regen suist plotseling, na 281 dagen rond gevlogen te hebben in een wereld ver boven de onze, een gierzwaluw de 
camerakast binnen. Een uur later is het paartje weer herenigd. Het blijft wonderlijk te zien dat na 9 maanden gescheiden te 
vliegen, de terugkeer op het nest eerst begint met uitvoerig knuffelen en piepgeluidjes naar elkaar maken. De maand mei 
bestaat uit lage temperaturen en veel regen, toch vliegen de gierzwaluwen vanaf 6 mei de nestplaatsen in de buurt binnen. 
Dan eindelijk, 4 juni, zomer. In de camerakast is het 31 graden, twee kale hoofdjes op dunne nekjes wiebelen op het nest 
heen en weer. Op 6 juni ontdek ik een derde jong, een laatkomertje, maar gezien het weer en beschikbaar voedsel groeien ze 
alle drie voorspoedig. De ouders vliegen nu met enige regelmaat de kasten binnen, tijd dus om elders te gaan kijken. In de 
Schildersbuurt staat een renovatieproject op het programma van Domesta. Na twee weken heb ik 6 broedplekken 
ingetekend op een kaartje. Het contact met de projectleider verloopt goed. Het voorstel om op een bewonersavond iets te  
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vertellen over de gierzwaluw wordt door mij zeer positief ontvangen. Omdat het project nog in de ontwikkelingsfase zit krijg 
ik voldoende tijd om een buurtgebonden presentatie te maken. Domesta zal in hun nieuwsbrief vermelden dat ik in die buurt 
inventariseer, zodat de bewoners op de hoogte zijn van die vreemde man met verrekijker, wordt vervolgd dus. Een project 
van enige jaren geleden, 4 nestkasten aan het Podium aan de Schutsstraat is geslaagd te noemen. Dit jaar heb ik een jong in 
een kast kunnen waarnemen, nu de andere drie kasten nog. Inmiddels heb ik de kasten kunnen controleren dankzij zeer 
prettige samenwerking met De heer Veld van de gemeente Hoogeveen. Op 7 juni tel ik 16 bezette nesten aan huis. 
Theoretisch zou dat 24 jongen betekenen. Een geweldig resultaat. Een buurtbewoner heeft een kast bezet gekregen door 
geluid af te spelen. Even duimen voor volgend jaar dus. Hopelijk komen ze weer terug. Bijna 4 maanden is te kort om van 
zo`n bijzondere vogel te genieten. Op 17 en 19 juli zie ik de jongen uit de camerakast vliegen, terwijl op de spouwmuur aan 
de achterkant van mijn huis 7 jongen naar buiten gluren. Na 118 dagen is de camerakast leeg, wat gaat het allemaal toch 
snel.  

Werkgroep Huiszwaluw 
Foto en tekst Janny TImmerman 
Monitoring huiszwaluwen Erflanden.  
Het project draait nu alweer meerdere jaren en het eerste lustrum jaar is 
ingegaan. De huiszwaluw deed het erg goed in de Erflanden het afgelopen 
jaar. Er zijn veel meer broedparen bij gekomen. De 48 kommen die in het 
verleden geplaatst zijn, blijven ook zo’n beetje op dit getal, want de 
huiszwaluw blijft toch liever zijn eigen nest bouwen. Van 67,39% in 2014 
zijn de broedparen in 2015 gestegen naar 87,50%. Vergeleken met 2011 is 
de 43,75% nu verdubbeld. Als werkgroep, samen met één vrijwilliger, 
hebben we een leemkuil aangebracht aan de rand van de Erflanden. 
Hierdoor krijgt de huiszwaluw beter materiaal om zijn nest te bouwen. Het 
bleek namelijk dat veel natuurlijke nesten door het slechte materiaal naar beneden vielen. Wij zullen als werkgroep voor nu 
en in de toekomst zorg dragen dat langs de waterkanten wat kleine randen vrij komen van planten en gras waardoor de 
huiszwaluw beter het leem kan vinden. Bij de tweede telling op 20 augustus was er een hele drukte van jonge acrobaten in 
de lucht en ‘daar’ doe je het allemaal voor.  

 

Locatie Jaar 

Aantal 
kunst-
nesten 

Bezette 
kunst-
nesten 

Succes 
kunst-
nesten 

(%) 
Natuurlijke  

nesten 

Bezette 
natuurlijke  

nesten 

Kunstnesten 
bezet  
door 

mussen 

Natuurlijke  
nesten  

bezet door 
mussen 

Totaal bezette 
huiszwaluwnesten 

Erflanden 2011 16 7 43,75% 47 42 1 1 49 

Erflanden 2012 24 18 75,00% 27 19 1 0 37 

Erflanden 2013 45 27 60,00% 36 33 2 0 60 

Erflanden 2014 46 31 67,39% 40 39 0 0 70 

Erflanden 2015 48 42 87,50% 45 36 0 0 78 

 
Wij danken de bewoners van de Erflanden voor het beschikbaar stellen van hun gevels en gaan de tellingen nog vele 
jarenvoortzetten. 

Werkgroep Steenuil 
Vanuit de werkgroep steenuil is jammer genoeg weinig te melden omdat in het afgelopen jaar in het gebied geen steenuilen 
zijn gezien. Hierdoor is het dan ook niet mogelijk om een verslag te maken. Wel kreeg het bestuur van IVN Hoogeveen de 
vraag of er nog IVN leden zijn, die zich betrokken voelen tot de steenuil en deel zouden willen uitmaken van de werkgroep 
Steenuil. Wanneer u belangstelling heeft kunt u reageren naar: hoogeveenivn@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
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Werkgroep Vogels 
Foto Janny Timmerman, tekst Rieka Wilken 
Het afgelopen jaar heeft de Vogelwerkgroep vele sprekers mogen ontvangen voor lezingen. Er is veel aandacht besteed aan 
bepaalde vogelsoorten maar ook aan bijzondere gebieden in en rondom Drenthe. Petra de Goeij heeft een avond over de 
lepelaars en de heer M. Nijsen over de grauwe klauwier gesproken. Drie sprekersgasten van het Groninger Landschap 
hebben een lezing gegeven over het Zuidlaardermeer en de heer J. de Bruin heeft een boeiend verhaal over het Bargerveen 
verteld. Ook een aantal natuurfotografen hebben afgelopen jaar hun mooiste natuurfoto’s getoond met daarbij hun verhaal 
verteld over het gebied wat hen aan het hart ligt. Bij al deze lezingen werden ook excursies georganiseerd, onder andere het 
Bargerveen onder leiding van boswachter Erik Bloeming, Hijkerveld, 
Kiersche Wijde en Mepper Hooilanden. Ook werd dit jaar een dagexcursie 
georganiseerd naar het Borker Paradies (Dld) waar vele verschillende 
soorten vogels zijn gespot. Verder heeft de vogelwerkgroep in het voorjaar 
een cursus gegeven over herkenning van vogelgeluiden. Er hadden zich 13 
personen aangemeld en de meesten hebben met veel plezier de cursus met 
daarbij horende excursies gevolgd. Het was weer een jaar, waar men weer 
veel kennis op heeft gedaan. In het afgelopen jaar heeft Gineke Jeurink om 
privé omstandigheden de vogelwerkgroep verlaten, wij zoeken nog 
vrijwilligers die de groep willen ondersteunen. Wanneer u belangstelling 
heeft kunt u reageren naar: hoogeveenivn@gmail.com Volgend jaar mei 
brengen een 17 tal leden gedurende week een bezoek aan de omgeving van 
de Elbe in Duitsland. Het is daar een vogelrijk gebied met veel bijzondere soorten. 

Werkgroep Vleermuizen 
Tekst door Jan Mager 
24 januari was de jaarlijkse wintertelling. De leden van het VleD (Vleermuiswerkgroep Drenthe) gingen op één of twee dagen 
alle vleermuisverblijven in Drenthe onderzoeken op de aanwezigheid van vleermuizen. Van het munitiedepot te Nieuw-
Balinge is de vochtigheid flink omhoog gegaan door al het water wat we er ook dit jaar weer in hebben laten lopen, namelijk 
een 20.000 liter. Helaas verdampt dit water te snel doordat waarschijnlijk de ventilatie te goed is. Ook fluctueert de 
temperatuur teveel. Daarom gaan we de ventilatieroosters dichtmaken met isolatiemateriaal. De oude ingestorte 
aardappelkelder in het Westerse Bos is dit jaar gerestaureerd en omgebouwd tot vleermuisverblijf. En in Ruinen is een 
verblijf verbeterd doormiddel van een nieuwe deur en het verbeteren van de aanvliegroute. Ook is geadviseerd bij het 
inrichten van de Koppelsluis in het prins Willem-Alexander kanaal tot vleermuisverblijf.  
Verder waren er diverse activiteiten: 

- 24 maart een lezing voor PME Emmen. 
- 8 april lezing in het Struunhuus. 
- 25 april vleermuisexcursie Steenbergerpark. 
- 27 mei een les verzorgd in het Esdal-college te Borger. 
- 18 juni instructieavond in het Bezoekerscentrum NM Ruinen. 
- 10 juli excursie voor HDL vanuit Avereest. 
- 15 augustus lezing en excursie vanuit het Struunhuus. 
- 21 augustus excursie voor NEK Krakeel. 
- 27 augustus inventarisatie Hillig Meer, op aanwezigheid van vleermuizen. 
- Op 28 augustus en 29 augustus excursies in Rheebruggen voor HDL en voor IVN in het Steenbergerpark in het kader 

van de Europese Nacht van de Vleermuis. 
- 16 oktober lezing voor IVN Laarbeek uit Brabant. 
- 27 oktober meegewerkt aan onderzoek over afname baardvleermuis in de aardappelkelder Westerbork 
- Ook dit jaar weer instructie-excursies gegeven in de omgeving van Balinge en zijn er een aantal vleermuizen in 

opvang bij huize Mager. 
 
Kerkuilen 
Tekst Freddy Mager 
We waren hoopvol gestemd over de broedresultaten 2015. Zoals jullie hebben kunnen vernemen was er in Friesland sprake 
van een muizenplaag. Weilanden werden door de vele muizen omgewoeld zodat deze veranderden in een woestijn, waar de 
boer geen gras meer vanaf kon halen. Voor uilen zou dit gunstig zijn, een Luilekkerland. In Drenthe speelde dit probleem 
schijnbaar niet. Door de zachte winter zijn de kerkuilen vroeg begonnen met broeden. Tijdens de controle bleek dat op een 
aantal plaatsen de jonge uilen al uitgevlogen waren. Op één locatie zei de eigenaar dat er vroeg in het jaar al activiteiten  
waren die er op wezen dat er jongen waren. Hij nam aan dat de heel kleine jongen die bij controle in de kast zaten 
waarschijnlijk een tweede broedsel zouden zijn. Op twee adressen bleek dat de kast gepredeerd was door een steenmarter.  
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Dit fenomeen komt de laatste jaren steeds meer voor. Nadat we alle adressen bezocht hadden en de resultaten hadden 
opgeteld viel het resultaat tegen. Er zijn op 13 locaties 46 jongen geteld, dit is een gemiddelde van ruim 3,5 jong per nest. Op  
zich een prima aantal, maar gezien onze hoop op meer, viel dit aantal tegen. Zeker afgemeten bij de aantallen van 2014, toen 
er in onze regio 112 jongen groot zijn geworden. Hierbij wel de aantekening dat er dat jaar 17 jongen uit een tweede 
broedsel zijn gekomen. Zo is het elk jaar weer spannend wat het resultaat zal zijn. 

Werkgroep Paddenstoelen 
Geschreven doorBernhard de Vries 
Het was een mooi paddenstoelenjaar. Vanaf de zomer was er van alles te vinden. Toen het seizoen losbarstte was Henny 
Bisperink zo vriendelijk om ons, inclusief floragroep, wakker te maken. Ook de invloed van onze man in het veld Roel Smit 
was duidelijk merkbaar. Henny probeerde steeds opnieuw een wandeling te organiseren wat niet altijd lukte, maar het 
resultaat is wel van dien aard dat ik tot dit voorjaar nog wel wat tikwerk heb. Op verschillende data hebben we variërend van 
20 tot 77 verschillende paddenstoel soorten geteld 

Werkgroep Speelnatuur 
Tekst Dette Boiten, voorzitter Werkgroep Speelnatuur 
Aan het begin van de zomer van 2014 werd de werkgroep Speelnatuur opgericht. Het doel van deze werkgroep is om 
speelnatuur te creëren rond ‘t Struunhuus in het Steenbergerpark. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van IVN, een vertegenwoordiger van kinderboerderij De Beestenbult, een deskundig ontwerper van speelnatuur, 
buurtbewoners, een lid van de Activiteitencommissie Steenbergerpark Leeft en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente. 
Dit jaar is verder gegaan met het maken van Speelnatuur in het park. De speelnatuur is uitgebreid en er is een verbinding 
gemaakt naar kinderboerderij De Beestenbult. 
De Werkgroep Speelnatuur kwam dit jaar 6 keer bij elkaar voor overleg. Tijdens deze overleggen hebben we allerlei ideeën 
verzameld om nog meer speelnatuur in het park te maken. Het belangrijkste en moeilijkste blijkt steeds weer het vinden van 
materiaal, zoals geschikte boomstammen. Wilgentenen zijn meestal wel te verkrijgen. Ook hebben we keien aangeschaft en 
laten plaatsen. 
Tijdens NLdoet op zaterdag 21 maart is verder gegaan met het maken van Speelnatuur aan de overkant van het Struunhuus, 
achter het fietspad en aan het ven. Er zijn stammetjes geplaatst om over te lopen en op te zitten, twee wilgentenen hutten 
zijn gebouwd en allerlei stammen en stammetjes zijn zo geplaatst om op en mee te spelen. In de loop van het jaar zijn er 
paadjes door het gras gemaaid.  
Tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 7 november zijn we begonnen met de verbinding tussen het ’t Struunhuus en 
kinderboerderij De Beestenbult en naast de kinderboerderij. Hier deed een grote groep vrijwilligers aan mee van IVN, 
kinderboerderij de Beestenbult, mensen van het AZC en andere bewoners van Hoogeveen. Het was een gezellig samen zijn 
en werken. De lunch werd verzorgd door een Syrische bewoner en van origine kok, van het AZC. Er is onder andere een 
wilgentenen hut gevlochten, een evenwichtsbalk gemaakt, er zijn spring/loop stammetjes geplaatst, een hoge stoel om in te 
klimmen en op te zitten en de keien zijn verplaats naar de route. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van de speelobjecten, door jong en oud. Regelmatig moeten we helaas afval van 
versnaperingen opruimen, zoals overal in het park. De takkenril is in de fik gestoken, maar meteen weer aangevuld met 
nieuw snoei materiaal en hersteld.  
De werkgroep bruist nog steeds van de ideeën en wil in 2016 tijdens NL-doet weer verder gaan met plannen uitvoeren. 
Indien mogelijk werken we samen met de aanleg van de Idylle in het park, wanneer we vrijgekomen materialen zoals grond 
kunnen gebruiken. 
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Werkgroep PR 

Tekst Annemieke Blokzijl 
We hebben nu 131 leden in ons bestand (inclusief huisgenoten) en 11 donateurs. Ten opzichte van 2014, waar er nog 116 
leden waren, is dat een mooie stijgende lijn waar we erg blij mee zijn. Het aantal unieke gebruikers van de website is 
verbluffend, meer dan ruim 69 % van alle bezoekers van het afgelopen jaar, zijn nieuw. Men maakt gelukkig steeds meer 
gebruik van de aanmeldformulieren bij de activiteiten, dat is ook wel zo prettig voor de mensen die de activiteiten verzorgen. 
Ook de sociale media worden niet overgeslagen, men vindt ons en liked ons en er is ontzettend veel interactie. Het aantal 
aanmeldingen voor de nieuwsbrief is nog steeds stijgende. Het spijt ons wel dat we dit jaar amper een nieuwsbrief uit 
hebben gebracht, er is werkelijk waar geen tijd voor. We gaan er vanuit dat daar volgend jaar verandering in zal komen. De 
pers heeft meer dan 60 persberichten geplaatst in de lokale kranten, bijna wekelijks waren we wel te zien of was er iets over 
ons te lezen. Op internet is dit aantal over de 200. 
Kortom, het bereik is groot, maar het kan altijd groter! 
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Contactgegevens IVN Hoogeveen 

Voorzitter 
Grietje Loof 
06 53 34 02 85 
grietje.loof@kpnmail.nl 

Secretaris 
Annemieke Blokzijl 
06 50 90 21 46 
annemieke_blokzijl@hotmail.com 

Penningmeester/Ledenadministratie 
Jan Mager 
0528 27 15 75 
magerjan7@gmail.com 

Bestuurslid 
Dette Boiten 
06 49 71 87 07 
rodevlecht@gmail.com 

Bestuurslid 
Janny Timmerman 
06 37 31 48 34 
veens13@ziggo.nl 

Notulist (i.v.m. afwezigheid Annemieke) 
Anita Zwiep Koopmans 
anita-henk@home.nl 

Correspondentieadres 
Het Anker 33 
7908 GK  HOOGEVEEN 

Bezoekadres 
Gerstekamp 10a 
7908 MZ  HOOGEVEEN 

Algemeen email adres 
hoogeveenivn@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen 
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen 
https://twitter.com/IVNHoogeveen 
https://youtube.com/channel/UCeNY8zUyz1zKT16yBzdsFdw 
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Activiteiten 2015 (bij benadering)

Jeugdclub Boskids/Scharrelkids(08 jaar) 

 Open dag 

 Natuur is een feest 

 Nacht van de nacht 

 Natuurwerkdag 

 Bosdag 

 Paddentrek 

 Kleine beestjes 

 Vroege vogels 

 Slootjesdag 

Jeugdclub Natuurkenners (09 jaar) 

 Open dag 

 Nacht van de nacht 

 Natuurwerkdag 
Jeugdclub Struners (10-12 jaar) 

 Opendag 

 Nacht van de nacht 

 Natuurwerkdag 
Junior Rangers (12-18 jaar) 

 Open dag 

 Nacht van de nacht 

 Natuurwerkdag 

 Eten uit de natuur doe je zo! 

 Bezoek Dwingelderveld 

 Helpen in het Spaarbankbos en Boswachterij 
Ruinen  

 Eigen kerstboom uitzoeken en omzagen 

Oktober kindermaand 

 Spelen met de wind 

 Maak je eigen bosbeest 

 Knutselen met takken 

 Paddenstoelen excursie 
Onderwijsactiviteiten 

 Waterprogramma voor school Rastholt 

 Waterbeestjes met de Carrousel 

 Scharrelavonturen met De Krullevaar 

 Samenwerking Terra-Next en IVN 
Evenementen 

 Open dag 

 Slootjesdag 

 Natuurwerkdag Markegronden en 
Steenbergerpark 

 Nationale Nachtvlindernacht 

 Nacht van de Nacht 

 Nacht van de Vleermuis 
Cursus 

 Oer=Stoer 

 Waar wij wonen 

 Vogelgeluiden 
Lezingen 

 Lieveheersbeestjes 

 Vlinders 

 Vleermuizen 

 Idylle 

 Grauwe Klauwier en het Bargerveen 

 Zuidlaardermeergebied 

 Hoe gaat het met de lepelaars in Europa 

 Heide en zandgronden 

 NP Lauwersmeer 

 Lezing Hijkerveld 
Excursies/Activiteiten 

 Verzorgen personeelsuitje van de gemeente 

 Workshop Groei&Bloei 

 Breng een boek/ruil een boek 

 Picknick in het park 

 Breien voor een beter milieu! 

 Nldoet: Pimp het park 

 Holland, natuur in de Delta 

 Samenwerken in het park 

 Highland Games 

 Supporter van Schoon 

 Zonneweek 

 Orchideeën fietsexcursie  

 Nestkastjes timmeren 

 Lieveheersbeestjes excursie  

 Struinen Dal van de Mosbeek 

 Regenstok maken met kinderen 

 Rainmaker of didgeridoo maken 

 De natuur is een feest 

 Excursie Bargerveen 

 Hoe kleurrijk is natuur 

 Natuurkijkdoos maken 

 Vleermuizen excursie  

 Excursie naar het Borkener Paradies 

 Foodwalks 

 Vragen over de natuur 

 Zaadbommen maken 

 Een held op stokken maken 

 Glow-in-the-Dark run 
 


