
Jaarverslag 2018 IVN Hoogeveen

Het merk IVN - Kernwaarden
 Dichtbij/ persoonlijk:
IVN als altijd dichtbij. Lokaal, provinciaal en landelijk. Met IVN ontdek je dat de natuur dichtbij is.

 Bevlogen:
Al onze activiteiten stralen passie uit, bevlogenheid voor het verbinden van mens en natuur. Ons vuurtje kan
miljoenen anderen aansteken.

 Beleven:
Hart (verwondering en liefde voor natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en handen (handelingsperspectief)
staan altijd centraal.

 Verbinden:
Verbinden zit in ons bloed. We zijn in staat om, zonder ego, anderen te mobiliseren en faciliteren in het
verbinden van mens en natuur.

 Natuurwijs:
Wij inspireren mensen met onze kennis. Niet alleen kennis van natuur en educatie, maar ook van doelgroepen en
netwerken.



Jaarverslag 2018 IVN Hoogeveen

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 2018, het jaar begon zonder schade. En dat was voor het eerst sinds we in 2014 de sleutel kregen. Het kan dus toch.
Terugkijkend op de 4 jaar ervoor is er in het Steenbergerpark ook wel het een en ander gebeurd en is met de komst van IVN
in het Struunhuus, de Steenbergerparkgroep en iedereen die iets organiseert in het park, weer een prachtig stadspark
ontstaan waar mensen zich veilig voelen, waar gewandeld, gesport en gerecreëerd wordt. Geen schade aan het Struunhuus,
dat geeft ons ook moed.
Ook in 2018 hebben we vanuit het Struunhuus mooie activiteiten gestart. Van januari tot april is er heel hard gewerkt aan de
mooie mozaïeksofa voor het Steenbergerpark. Daarna was de ruimte in het Struunhuus weer beschikbaar voor allerlei
andere activiteiten die in dit jaarverslag genoemd worden. Nieuw dit jaar was de Bezige Bijen Burendag. Een hele uitdaging
voor alle ‘groepen’ die actief zijn in en rond het Steenbergerpark om de buren (lees wijkbewoners) uit te dagen om tijdens
deze activiteit ook mee te doen, te genieten of juist om te leren. Misschien was het te nieuw, of is er juist teveel te doen
tijdens de Burendag. Erg druk was het niet maar al met al was het een mooie en inspirerende dag.

Algemene Ledenvergaderingen en Jaarfeest op de toekomst.
IVN en de toekomst. Hoe kijken we daar tegenaan. Op 20 februari hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer
hadden we gekozen voor een bijeenkomst met een maaltijd om op die manier meer tijd met elkaar door te brengen. We
verwelkomden twee nieuwe bestuurders en namen afscheid van de secretaris. Ons bestuur blijft op sterkte en dat is in deze
tijd geweldig mooi. Na het officiële gedeelte gingen we gezamenlijk aan de slag om te dromen over de toekomst van IVN
Hoogeveen. Waar staan we nu, wat vinden wij belangrijk en waar willen we naar toe. Uiteindelijk bleven er een aantal zaken
over die we in 2018 verder uit zijn gaan werken of die nog steeds op de agenda staan. Wat al in beweging is gezet is onder
andere de ‘Soort van de maand’. In het Torentje kan men maandelijks de aankondiging vinden van het dier, vogel of plant die
een maandlang in de schijnwerper komt te staan. Tekst en foto’s zijn maandelijks te vinden op de website. Waar voortdurend
aan gewerkt wordt is het verduurzamen van het Struunhuus. Hoe kunnen we dit vorm en gestalte geven? Het soms hardop
dromen om tot plannen te komen. Dat we dit niet alleen kunnen dat mag duidelijk zijn. We zoeken daarom samen met
eventuele partners naar oplossingen. In 2019 gaan we hiermee verder. Ook is er gekeken naar de rol van de vrijwilliger, de
jeugdgroepen en de veranderende maatschappij. Zo is besloten om de jeugdgroepen los te laten en ons meer te richten op
grote publieksactiviteiten. We merken de terugloop van aanmeldingen bij de jeugdgroepen en omdat begeleiden al een hele
klus is gaan we die krachten liever inzetten bij activiteiten voor een groter publiek. Neemt niet weg dat kleine activiteiten
blijven bestaan.

11 en 25 juni hielden we twee extra ledenvergaderingen. Dit had alles te maken met het vaststellen van de nieuwe statuten.
Onze statuten zijn goedgekeurd tijdens de ledenvergaderingen en aangeboden bij de notaris. IVN Hoogeveen is nu een
vereniging met een rechtspositie. Dit was na oprichting in 1985 niet gedaan. Tijdens deze extra vergaderingen namen we
afscheid van een bestuurslid en konden we een nieuwe secretaris benoemen.

IVN en de Gemeente Hoogeveen
Eens in de twee maand hebben we als bestuur overleg met ambtenaren die ons op de hoogte brengen van groene
ontwikkelingen (beleid, beheer) en kunnen wij ons verhaal doen. Dat er heel vaak raakvlakken zijn daar komen we steeds
achter. Dat er verschillende denkwijzen zijn dat mag ook duidelijk zijn. Toch hebben we veel aan het overleg. Het geeft een
breder beeld over alle groen in en rond de gemeente. In Orvelte, IVN Veldhoeve, werd dit jaar door wethouder Giethoorn
een handtekening gezet onder een document dat we in Drenthe gaan samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en
oevers. Bijna alle Drentse gemeenten nemen hier aan deel als ook nog allerlei andere organisaties. Voor het Hoogeveense
berm en oever beheer is dit een heel mooi plan. Omdat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen waren kregen we ook te
maken met andere zaken. Want IVN, afdeling Hoogeveen, kreeg bezoek van de CU tijdens de Waardevol-tour. Dit was een
bezoek aan een van de vele organisaties die van Waarde zijn voor de Hoogeveense samenleving.
(https://www.youtube.com/watch?v=ffFdST2EJos). Ook het CDA liet van zich horen. En de PvdA ging samen met IVN een
grote schoonmaakactie starten. Dat dit een beetje anders liep had te maken met het weer en niet met rood of groen. Het
was ons wel duidelijk, IVN staat ook op de politieke agenda. En dat is, in een tijd dat Natuur onder druk staat, wel fijn om te
weten. Samenwerken in de wijk, met de wijkbeheerder, opbouwwerker, jongerenwerker, kortom het wijkteam in z’n totaal is
heel belangrijk voor ons. Oren en ogen en dat niet alleen, ook op elkaar kunnen vertrouwen en bouwen aan een veilig en fijn
park. Onze dank gaat dan ook uit naar al die mensen die dit mogelijk maken.
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IVN en de Partners
Natuurlijk is de samenwerking met de gemeente belangrijk. Even zo zijn de partners in en rondom het Steenbergerpark en
ook daarbuiten belangrijk. Zo hadden we tijdens de Bezige Bijen Burendag te maken met alle partijen die actief zijn in het
Steenbergerpark. We overleggen en werken samen omdat dit de hele wijk ten goede komt. Ook konden we via het Oranje
fonds en de medewerking van Landschapsbeheer Drenthe een insectenhotel in de tuin van het Struunhuus plaatsen.

Activiteiten met samenwerkende partners
Hierbij een korte selectie uit de grote hoeveelheid aan activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met
samenwerkende en overige partners.
Wij verzorgden een activiteit tijdens een van de fietsdagen, bij Trappen, Happen en Stappen. Het fietsevenement in
Hoogeveen. (http://trappenhappenstappen.nl/nieuws/trappen-happen-en-stappen-rond-hoogeveen.html)
Bij Radio Hoogeveen waren we diverse keren aanwezig in de uitzending.
RTV Drenthe heeft een aantal keer opnames gemaakt voor Roeg Junior.
SWW is ook regelmatig aanwezig bij het Struunhuus als ze met kinderen uit het centrum buitenschoolse activiteiten gaan
doen.
Met IVN Westerveld en Natuurvereniging Zuidwolde, samenwerking in de Natuurgidsenopleiding.
In samenwerking met het Drents Landschap, broeihopen voor de ringslangen omzetten in de Oude Kene.
Schoonmaakactie in het Steenbergerpark, een samenwerking met Prokino en gemeente.
Tijdens NLdoet, samenwerking met kinderboerderij de Beestenbult en het Oranje Fonds.
Met de Nacht van de Nacht van de Natuur en Milieufederatie waren we dit keer in Echten.
Regio overleg in Orvelte, een samenwerking met alle IVN afdelingen in Drenthe.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bij activiteiten voor de Junior Rangers.
Activiteiten voor het project ‘Jong Hoogeveen’ en samenwerking met diverse scholen.

http://trappenhappenstappen.nl/nieuws/trappen-happen-en-stappen-rond-hoogeveen.html
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Idylle
In het jaar 2018 is er regelmatig overleg geweest met leerlingen van Terra Meppel. Zij maken voor de Idylle een beheerplan
wat begin 2019 gepresenteerd gaat worden aan de Gemeente. Als IVN-afdeling willen we dit daarna aanbieden aan de
Gemeente zodat zij dit beheerplan misschien op meer plekken kunnen inzetten. Een beter beheer, een ander beheer,
verhogen van de diversiteit in soorten en hoogtes van gewassen om daarmee de gehele biodiversiteit te verhogen binnen de
gemeente Hoogeveen. Samen met leerlingen van Terra Meppel gaan we dit begin 2019 afronden. Ook is de
plantenwerkgroep een aantal keren in het gebied geweest om te kijken naar de soorten die zich ontwikkelen. De droogte
heeft hier voor sommige soorten niet zo goed gewerkt. We hopen dat zich in de komende jaren
toch een fijne plek zal ontwikkelen voor bij, vlinder en mens.

Adopteer een Nestkast.
Nog steeds werken we bij IVN aan het project: Vogelvriendelijk Hoogeveen. Adopteer een nestkast
is nog steeds een item. Zo zijn er in Nieuw Moscou en Noordscheschut ook veel nestkasten gemaakt
en in de bomen gehangen. Sinds we in 2017 gestart zijn met deze actie zijn ongeveer 400 nestkasten
opgehangen in en rond Hoogeveen. Inmiddels is wel duidelijk dat de opmars van de
eikenprocessierups niet te stoppen is. Wel kunnen we met elkaar voor meer natuurlijke vijanden
zorgen door meer nestkastjes op te hangen en bermbeheer aan te passen. Bij dit laatste hebben we
niet alleen de gemeente nodig maar ook de burger.

Broeihopen omzetten in de Oude Kene
Tekst en foto’s: Johan Scheeres
Op 10 maart 2018 om 9.00 uur zijn we met een enthousiaste groep mensen gestart met het omzetten van de broeihopen in de
Oude Kene, het gebied van Het Drentse landschap. In het begin van de ochtend leek het een niet zo’n mooie dag te gaan
worden wat betreft het weer, maar de weergoden hadden het beste met ons voor. Na een week uitstel (toen vroor het nog -10
graden met veel wind) was het nu zelfs zweten voor sommige mensen. Ouders, jeugd en andere vrijwilligers, een cursist
natuurgids (stage), Struners, Natuurkenners en Junior Rangers kwamen op de activiteit af. Totaal 30 personen. Zelfs twee
personen kwamen uit Peize ommee te helpen. Na een korte uitleg over het gebied en over de ringslang, begonnen we met het
omzetten van de broeihopen. Eerst in 3 groepen en daar kwam later nog een groep bij. Er werden eerst takken gezaagd en naast
de oude hoop gelegd. Dan de oude hoop omspitten om een nieuwe broeihoop te vormen. Natuurlijk goed kijken of er eischalen
in de oude hoop lagen. Tijdens en voor het spitten is er ook zwerfafval verwijderd uit het gebied. Bij de hoop waar ik ook
aanwezig was, kwamen de eerste eischalen al vrij snel tevoorschijn en iedereen werd meteen enthousiast om zelf ook wat
eischalen te ontdekken. We kwamen slakken, meikever larven, een pad, wormen en zelfs een mol tegen. Om 10.30 uur was er
voor de harde werkers een lekker bekertje drinken en even horen van elkaar wat er tot dan gevonden was. Om even voor 12.00
uur kwamen de meeste mensen weer terug bij het vertrekpunt om te stoppen met de werkzaamheden en te horen wat de
resultaten waren. Van de 6 hopen die we omgezet hebben kwam een super resultaat. Totaal 611, wat weer een verbetering is
van vorig jaar met 270 stuks.
Het gaat goed met de ringslangen in de Oude Kene. We hopen dat de verlegging van het spoor ter hoogte van het ziekenhuis
niet voor te veel onrust in het gebied zorgt en dat de populatie kan blijven groeien.
Dank aan alle mensen en kinderen voor hun goede inzet deze ochtend. Dank ook aan Het Drentse Landschap terreinbeheerder,
dat we er weer aan het werk mochten. Het lenen en gebruiken van het gereedschap van Landschapsbeheer Drenthe en de
Gemeente Hoogeveen.
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Mozaïekbank
Specsavers spaart, daar begon het mee. Met het bedrag wat voor
IVN gespaard werd gingen wij plannen maken. De wens om een
mozaïekbank in het Steenbergerpark te krijgen was er al langer en
nu was het bedrag van ruim 800 euro wat wij in 2017 ontvingen
een mooie aanleiding om de plannen uit te voeren. Er ging nog
bijna een jaar overheen maar eind 2017 werd er een start
gemaakt met het beplakken van de bank. Honderden
mozaïeksteentjes werden geplakt volgens een tekening gemaakt
door Geert Oldenbeuving. Dette Boiten had de leiding over het
geheel en in april van dit jaar werd met behulp van de gemeente
de bank op een mooie locatie geplaatst. Wij zijn trots op het
resultaat en bedanken nogmaals alle mensen die hieraan
meegewerkt hebben.

De bank is mede mogelijk gemaakt door:
Leefbaarheidsfonds / Smederijen Hoogeveen / Specsavers /
Gemeente Hoogeveen / IVN-afdeling Hoogeveen /
Rabobank

Roeg (Junior)
In 2018 hebben we twee keer het filmteam van Roeg (Junior) op bezoek
gehad. In juni werkte basisschool het Rastholt mee aan een promotiefilm
voor de Slootjesdag. Agnes Bakker, IVN-consulent, ging met kinderen
proeven doen om te kijken of het vijverwater schoon is en wat er allemaal
leeft in het water. Het was een enthousiast uurtje en het nodigde zeker uit
om naar de Slootjesdag te komen. In oktober stond er tijdens de
herfstvakantie een paddenstoelenactiviteit in de planning. Kinderen
gingen een route lopen door het bos en deden allerlei opdrachten.
Ondanks de droge zomer en herfst werden nog aardig wat paddenstoelen
gevonden. Kinderen hebben gewoon de beste speurneuzen.

Groene week Johannes Calvijnschool

Aan het einde van het schooljaar werd onze hulp ingeroepen door de Johannes
Calvijnschool. Ouders en leerkrachten hadden het hele jaar hard gewerkt aan het
vergroenen van het schoolplein en wilden dit graag vieren. Alle kinderen mochten een
natuurmoment beleven. Slingers maken met natuurlijk materiaal om het plein te
versieren, wilgentakken snoeien om daarna hutten en tunnels te bouwen, zaadbommen
maken en op vrijdag kregen de groepen allemaal een lesje in waterbeestjes vangen.
Wethouder Gert Vos opende het plein officieel. Alle leerlingen, ouders en leerkrachten
mogen trots zijn op het resultaat. Zij hebben met elkaar gezorgd voor een prachtig
groen schoolplein waar kinderen heerlijk kunnen leren en spelen.

Met dank aan onze vrijwilligers die deze week tot een succes maakten.
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Slootjesdag
Ruim 200 mensen kwamen op de Slootjesdag af, waarvan 125 kinderen. Dit jaar stond wateronderzoek op het programma. Is
het water in de vijver schoon of vies? Wat voor beestjes kunnen erin leven. Er waren gezinnen die er een hele gezellig
picknick-middag van maakten. Er was veel te leren over waterbeestjes. Een broodje bakken, een ijsje eten, ranja drinken met
een rietje van de Japanse duizendknoop. Of een workshop ‘Anders Kijken’ volgen bij Natuurkieker Coby. Ook werd er een
hele installatie gemaakt om water te laten stromen van hoog naar laag. Dat was heel wat emmertjes waterhalen. Het was
een geslaagde middag.

Nachtvlindernacht inclusief lezing
Tekst en foto’s: Henny Hauschild
22 juni was het de nacht van de nachtvlinders
Ernstjan Penninkhof heeft eerst een lezing gegeven over nachtvlinders in het Struunhuus.
Wat zijn nachtvlinders, hoe zien ze er uit, verschillende families zoals uilen, spinners, wortelboorders en pijlstaarten.
Er zijn veel meer nachtvlinders (zo’n 2400) dan dagvlinders (53) in Nederland.
Bij het invallen van de duisternis zo rond half elf zijn we naar buiten gegaan.
Ernstjan had een wit doek gespannen en daar hing een speciale witte lamp boven om de nachtvlinders te lokken.
Het was een koude avond, maar desondanks lieten toch heel wat nachtvlinders zich zien.

.
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Green Mountain Tour gift
Hand en spandiensten, verkeer regelen, begeleiden bij parkeren
en wegrijden. Niet iets wat je direct bedenkt bij IVN-vrijwilligers.
Toch gebeurde dit tijdens de Green Mountain Tour op 15
september.
‘Onze’ vrijwilligers en een aantal Junior Rangers waren al in de
vroege uurtjes aan het werk bij de Green Planet in Pesse. Ieder
jaar bij deze unieke fietstocht door het Drentse landschap
vraagt de organisator Edward Doorten een groene organisatie
om hulp. Die hulp wordt beloond met een bijdrage per
deelnemer aan de Green Mountain Tour en zodoende kon IVN
800 euro bijschrijven op de bankrekening. Dit bedrag is op
zaterdag 26 januari 2019 officieel uitgereikt aan de voorzitter van IVN. We hebben beloofd dat we het geld goed gaan
besteden. Als IVN-afdeling lijkt het ons ontzettend leuk om in de vijver, waar we ook ieder jaar met heel veel mensen
genieten van de Slootjesdag, een vlonder te realiseren.

Bezige Bijen Burendag
Na de zomervakantie op 22 september was er de mooie Bezige Bijen Burendag in het
Steenbergerpark, een samenwerking tussen alle partijen die in het Steenbergerpark actief zijn.
Wat was er allemaal te doen?
Bij de mozaieksofa was de ontwerper van de tekening Geert Oldenbeuving
Super bellen blazen met de steenbergerparkgroep
Workshop bootcamp door Niels van de Wal
Koffie en thee in het Struunhuus en in de Beestenbult
Broodjes bakken bij het IVN Struunhuus
Workshop discgolf
Bomenexcursie door Bjorn Olthof
Insectenhotel bouwen bij het IVN Struunhuus
Fietscrossen
En van de SWW was jongerenwerker Iris Schonewille aanwezig met het spel ‘mijn
vader/moeder is de Beste’ te spelen.
Ondanks dat er ook geflyerd is in de wijk was de opkomst erg laag, zo weten we ook weer dat
in Hoogeveen op de zaterdagen altijd heel veel te doen is.

Bodemdierendag
Tekst en Foto’s: Janny Timmerman
Op zaterdagmorgen 29 september was er een activiteit georganiseerd om bodembeestjes te zoeken in het natuurgebied
Oosterveld. (Klein Zwitserland). Een groepje enthousiaste kinderen gingen met loeppotjes, spiegeltjes, zoekkaarten en een
verzamelbakje aan de slag. Onder toezicht van de IVN-begeleiders, werden dode boomstammetjes omgedraaid, uitwerpselen
van de Schotse Hooglanders omgekeerd en de grond omgewoeld om te kijken wat er al zo leeft aan bodembeestjes.
Pissebedden, wormen, mieren en nog veel meer kwamen er voorbij. Na een paar uur struinen in het herfstzonnetje gingen
de kinderen en ouders vol enthousiasme en voldaan naar huis. Zie ook: https://www.bodemdierendagen.nl

https://www.bodemdierendagen.nl
https://www.bodemdierendagen.nl
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Filmavond “Het Wad”

Onder het mom van een avondje ‘WAD doen’ zijn op 15 oktober ruim 75 natuurgenoten de film het WAD gaan bekijken in de
VUE-bioscoop in Hoogeveen. Het is heel leuk om dit te organiseren en samen te kijken naar een heel mooi stukje Nederland.
Dat de bioscoop ook enthousiast wordt van dit soort initiatieven blijkt wel. Iedere bezoeker kreeg een gratis consumptie. En
dat maakt een avondje ‘WAD doen’ nog leuker.

Paddenstoelendans
De maand oktober is bij uitstek geschikt
voor een paddenstoelenactiviteit.
Ditmaal gingen we op de 18de naar het
spaarbankbos. Met een opkomst van
ruim 20 deelnemers hebben we allemaal
leuke opdrachten gedaan.
Dat we maar weinig paddenstoelen
vonden had te maken met de droge
zomer en het droge najaar. Maar dat
deerde niet, kinderen speuren zo dichtbij
de bodem zodat er nog genoeg
gevonden werd. Door de opdrachten
hebben ze veel geleerd over
paddenstoelen
Tijdens deze activiteit werden er
filmopnames gemaakt voor Roeg Junior.

https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG/aflevering/38390

Nacht van de Nacht
We staan in het bos, we luisteren naar de bomen. Zij zijn de wachters van de seizoenen. Zij
kunnen niet anders dan geduldig zijn. Ze hebben het zwaar gehad deze zomer. Sommige
bomen lieten hun blad vallen om te overleven. Dit jaar hielden we onze nacht van de nacht
activiteit in het speelbos in Echten. Ruim 60 bezoekers telden wij en samen met alle IVN-
vrijwilligers beleefden zij een hele leuke avond in het donker.

“Wij, wij rekken de dag wat langer met lampen in elke hoek van huis en straat. Wij zijn
lichtverslaafden. Wij kunnen niet zonder licht. Zelfs eten kunnen we niet zonder licht. Het
geeft niet, het is geen verwijt. Ik neem het jullie niet kwalijk. Maar wees bewust van het feit
dat wij bestaan bij de gratie van de nacht, van het schemer, van het duister. Wij kunnen niet
zonder.”
Hoogeveen is heel goed zichtbaar, wat een licht in de lucht. Ook bij Nijstad lijkt de lucht in
brand te staan. Wat is er veel licht in het donker. Onnodig? Wij, vrijwilligers, denken van wel.
Heel veel licht kan uit. Al zou het alleen voor de nacht van de nacht zijn, om te kijken wat het
doet. Je ziet zoveel meer aan de sterrenhemel.
Met dank aan de vrijwilligers van IVN Hoogeveen, NMF Drenthe en Vincent Bijlo. Wij hebben
een prachtig Nacht van de Nacht activiteit kunnen beleven in het speelbos te Echten.

https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG/aflevering/38390
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Natuurwerkdag
In de Boerenveensche Plassen, Steenbergerpark, het Zuiderpark en in het Dwingelderveld werd deze dag hard gewerkt om de
natuur een handje te helpen. Junior Rangers namen vrienden en familie mee om een slag te slaan in hun adoptieterrein. Het
weer was geweldig. Begon het met een laagje rijp over de velden, de temperatuur liep al snel op en de jas kon bijna uit. Het
was een prachtige ochtend. In het Steenbergerpark werd gewerkt in de tuin bij het Struunhuus en de speelnatuur. Samen
met de vrijwilligers van de Beestenbult kwamen we een heel eind. In Zuid zijn o.a. fruitbomen geplant en in de
Boerenveensche Plassen is ook flink wat werk verzet. Ondanks het feit dat we jaarlijks steeds meer merken dat er tijdens de
Natuurwerkdag ook de Open Bedrijvendag in Hoogeveen is zijn we blij dat er vrijwilligers mee willen werken aan de
Natuurwerkdag. Deze dag wordt landelijk georganiseerd door Landschap Beheer.

Cursussen Lezingen en excursies
De planten- en vleermuizenwerkgroep hebben verscheidene excursies gegeven. Zie de verslagen onder werkgroepen

Natuurgidsenopleiding
Test: Henny Hauschild
In januari 2017 is een groep enthousiaste mensen met de opleiding tot Natuurgids gestart. 23 juni mochten we in Drenthe 25
nieuwe natuurgidsen verwelkomen.

Foto: de geslaagde natuurgidsen en het cursusteam

IVN Hoogeveen had in samenwerking met IVN Westerveld en Natuurvereniging Zuidwolde deze opleiding georganiseerd. Aan
de hand van een uitgebreide cursusmap en een cursusteam van zes bevlogen natuurliefhebbers leerden we diverse
vaardigheden voor het gidsen. De theorie avonden in bezoekerscentrum Dwingelderveld, en de praktijk/excursie ochtenden
gingen door heel Drenthe heen.
Natuurmomenten, vijfminutenpraatjes, presentaties door deskundigen en activiteiten in kleine groepjes. Wat hebben we
veel gedaan en giga veel geleerd.

Het cursusteam Bart, Grietje, Guido, Jan, Joop en Map bedankt voor jullie geweldige begeleiding.
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Lezing Bermbeheer
Tekst: Henny Hauschild
In juni heeft Allinda Rutgers van de gemeente ons een lezing gegeven over het bermbeheer in de gemeente Hoogeveen.
We hebben vaak op of aanmerkingen waarom iets gemaaid wordt of juist niet. Allinda heeft het ons haarfijn uit de doeken
gedaan, waarom en wanneer er gemaaid, gesnoeid, geklepeld of waarom maaiafval niet direct opgeruimd wordt.
Het heeft allemaal te maken met de biodiversiteit van onze bermen. De flora en fauna wetgeving speelt ook een rol. Willen
we meer bloemen, planten en insecten in onze bermen, dan moeten we minder maaien en de grond verschralen. De
aanwezigen vonden het een verhelderende lezing.
Na afloop zijn we met zijn allen nog naar de jonge vlinderidylle gegaan om te kijken wat daar nu allemaal bloeit.
De plantenwerkgroep inventariseert hier elk jaar wat er groeit.

Paddenstoelencurus
Tekst en foto’s: Henny Hauschild
In oktober is er een korte cursus paddenstoelen geweest.
Onder leiding van Johan Scheeres werd er aan 10 enthousiaste cursisten, die uit de hele provincie kwamen, de cursus
gegeven. Wat zijn paddenstoelen, hoe zijn ze opgebouwd, hoe groeien ze en waar groeien ze. De samenwerking van
paddenstoelen met andere organismen en waar staan ze in de voedselkringloop? Alles omlijst met veel voorbeelden.
Voor de tweede theorie avond kregen we de opdracht om 3 paddenstoelen mee te nemen, probeer deze op naam te
brengen en vertel er iets over. Het was een bont geheel van klein tot heel groot.
De praktijkochtend werd in het spaarbankbos op 13 oktober gehouden onder wel bijna tropische temperaturen. Een 40-tal
soorten zijn we tegen gekomen. Als afsluiting was er een speciaal paddenstoelhapje voor ons gemaakt door ‘de keuken van
Arragon.’

Laat jouw buurt zoemen
Deze IVN-cursus is gegeven door Ruurd Donkelaar, ecoloog, en bestond uit twee theorieavonden en 1 dagdeel praktijk.
Deze cursus is voortgekomen uit het project “Nederland Zoemt”, zo ook de cursus “Laat jouw gemeente zoemen”
Het gaat slecht met de wilde bij. Hoe kunnen wij de bij helpen?
Leer om jouw tuin en buurt bij vriendelijk te maken.
Hoe maak je nestgelegenheid en hoe zorg je voor voldoende voedsel?
Kun je in je omgeving andere mensen erbij betrekken?
Na de eerste theorieavond in het Struunhuus kregen we huiswerk:
Hoe is het in jouw tuin gesteld, zou je je tuin beter kunnen inrichten en maak hier een plan voor.
De excursie zal in juni 2019 plaatsvinden in Ruinerwold.
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Werkgroepen

Activiteiten jeugdgroepen
In 2005 starten we in Hoogeveen met de eerste jeugdgroep, de Boskids, die zeven keer in het jaar eropuit ging. Het doel was
om kinderen in de leeftijd van 8 – 10 jaar, afkomstig uit de regio Hoogeveen, door middel van spel, uitdaging,
natuurbeleving en educatie waardering voor natuur en milieu te laten groeien en blijvende positieve herinneringen te laten
ervaren. Aan deze doelstelling hebben we 13 jaar lang met vele vrijwilligers aan gewerkt en het eerste jaar namen 80
kinderen uit groep 5 deel aan een natuuractiviteit en jarenlang waren er maar liefst drie jeugdgroepen actief.
De laatste jaren zagen we echter een sterke terugval in het aantal kinderen die zich opgaf. De oorzaak daarvan heeft naar ons
idee verschillende redenen. De verlokkingen van tablet, PC en smartphone is overweldigend te noemen en de natuurlijke
aandrang van kinderen om er op uit te gaan is bij zowel ouders als bij de kinderen afgenomen. Diegene die er wel op uit wil
heeft tegenwoordig veel meer keuze dan toen omdat alle grote natuurorganisaties verschillende natuuractiviteiten voor
kinderen en hun ouders aanbieden. Daarnaast zien we in de maatschappij dat volwassenen én kinderen minder snel lid
worden van een vereniging of club. Men wil zich minder vastleggen en meer vrijheid hebben om iets wel of niet te gaan
doen.
Al met al redenen om ons aan te passen aan deze tijd en voor een andere opzet te kiezen en activiteiten te organiseren die
openstaan voor alle kinderen van Hoogeveen. De activiteiten vallen zoveel mogelijk samen met landelijke dagen zoals de
Natuurwerkdag, Slootjesdag, Paddenstoelenmaand of de Nacht van de nacht. De deelname aan deze activiteiten was heel
behoorlijk en vele kinderen genoten volop.
Tijdens de Slootjesdag van 2018 namen we dan ook stilletjes afscheid van onze jeugdgroepen zoals ze er de laatste jaren
waren. Scharrelkids (voorheen Boskids) Natuurkenners en Struners.

Junior Rangers Dwingelderveld

Vanuit de jeugdgroep Struners zijn ook dit jaar weer
een aantal jongeren overgestapt naar ons mooie IVN-
programma, Junior Rangers Dwingelderveld. Ondanks
het feit dat jonge mensen het heel druk hebben met
school, sport en even later ook met kleine baantjes,
blijft de groep Junior Rangers redelijk constant.
Begeleiders van IVN Westerveld en Hoogeveen zorgen
voor een mooi afwisselend programma. Zo hebben ze
inmiddels een eigen adoptieterrein in het
Dwingelderveld en monitoren en verzorgen ze de
nestkastjes rondom het Bezoekerscentrum in Ruinen.
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Werkgroep dassen

Tekst: Hero Moorlag en Bart Pijper
In 2018 hebben we opnieuw meegedaan aan het provinciale Project Kleintjes Das. De beste resultaten kwamen, evenals vorig
jaar, van leden die burchten tellen rond Tiendeveen en Nieuw-Balinge. Andere leden constateerden verlaten burchten en/of
telden weinig jongen. Burchten kunnen het ene jaar verlaten zijn, maar blijken het jaar daarop weer volledig actief. In
hoeverre de droogte een rol speelde, weten we niet. In sommige gebieden moesten dassen wel lange tochten ondernemen
om bij water te komen. Dat kan leiden tot verkeersslachtoffers. In 2018 werd 19 keer een dode das bij de werkgroep gemeld.

Heet hangijzer is de weg Siberië langs het Kremboongbos. Aan het begin van het jaar werden hier 4 dassen doodgereden en 2
reeën. De werkgroep diende bij B&W van Hoogeveen een verzoek in hier waarschuwingsborden ‘Overstekend wild’ te
plaatsen en drempels aan te leggen. De borden werden in oktober geplaatst, maar in een mail vertelde de
verkeersambtenaar dat de gemeente al in geen 10 jaar verkeersdrempels aanlegt. De borden blijken de snelheid van het
verkeer er niet uit te halen. Na oktober werd een steenmarter en een das (vrouwtje) doodgereden. Reden om de gemeente
nog eens met klem te verzoeken drie verkeersdrempels aan te leggen. We voegden tekeningen van gemakkelijk aan te leggen
drempels bij. Wachten is op antwoord en actie.

Zonneweiden
Drie projectontwikkelaars en bewoners benaderden de werkgroep voor advies voor of protest tegen de aanleg van een
zonneweide: Trekgatenweg (80 ha!), Noordscheschut (15 ha) en Fluitenberg (20 ha). Bewoners van de Trekgatenweg waren
erg teleurgesteld dat we niet protesteerden door te bewijzen dat dassenburchten in de buurt liggen. Van Duitsland is echter
bekend dat grote zonneweiden geen invloed hebben op de aanwezigheid van dassen, vossen, hazen en reeën. We gaven het
advies het zonnepark landschappelijk in te passen door de aanleg van een aarden wal van 10 meter breed en 2 meter hoog
beplant met een struweel van inheemse struiken. Een advies over het assortiment inlandse struiken gaven we erbij. In geval
van de zonneweide bij Noordscheschut werd de bespreking bijgewoond door Johan Scheeres van IVN-Hoogeveen, Hero
Moorlag namens de dassenwerkgroep, ambtenaren van de gemeente, bewoners en de projectontwikkelaar. Men ging
akkoord met de aanleg van een wal met beplanting. Later hebben we nog geadviseerd in de wal betonnen tunnels aan te
leggen voor de migratie van dieren van en naar de zonneweide. Indringend hebben we de Gemeente (en ook de Provincie)
verzocht de regie voor de aanleg van zonneweiden op zich te nemen met als belangrijkste eis een goede landschappelijke
inpassing.

Door verhuizing naar elders moesten twee leden de werkgroep verlaten. Er kwamen echter drie jonge nieuwe leden bij. Zijn
we blij mee! Begin 2019 vergaderen we over te nemen stappen en de verdeling van te controleren en te tellen burchten.

Foto’s: Hero Moorlag
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Gierzwaluwseizoen

Tekst: Henk Derks
In hele grote lijnen was 2018 weer een prachtig jaar. De bezetting van de kasten neemt elk jaar weer toe waardoor we
midden in het seizoen 33 bezette kasten aan huis hadden. De start van het seizoen was echter iets anders dan voorgaande
jaren. Niet alleen een week eerder, maar met tussenpozen kwamen de vogels binnen. Ook waren de “bangers” eerder terug,
wat weer een boel gedoe en onrust bracht bij de oudervogels. Misschien waren de omstandigheden in Afrika ongunstig en
besloten ze eerder terug te keren of zijn er meer volwassen vogels tijdens de trek omgekomen. Het blijft gissen bij die vogels.
Het zijn tenslotte geen koolmezen. Aankomst of slechte broedresultaten zijn bij deze beestjes meestal wel te herleiden naar
een nat of koud voorjaar, weinig voedsel of wat dan ook. Dit ligt bij de gierzwaluw iets anders. Zodra de vogel in de lucht
verdwijnt zijn we hem kwijt. Waarom de eerste gierzwaluw op 20 april de kast invloog om vervolgens een week te
verdwijnen zal dan ook wel een raadsel blijven. Op 28 april vloog de vogel weer binnen waarna de tweede vogel op 3 mei
binnenvloog. Maar het ging allemaal wat terughoudend. Niet de knuffels en geflikflooi van voorgaande jaren waardoor mooi
te zien was dat de partners blij waren elkaar weer te zien na 9 maand, nee, dit verliep allemaal wat moeizaam. De volgende
dagen bleef de kast leeg of er zat een vogel op het nest. Op 8 mei vloog de lang verwachtte partner binnen, en kon het
knuffelen beginnen, de wederzijdse herkenning spatte ervan af. Het eerste ei werd op 16 mei gelegd. Een dag na het tweede
ei vloog een vreemde vogel de kast binnen, misschien de vogel van 3 mei, en was Leiden is last. Na een gevecht van ruim een
uur verlaat een vogel de kast en worden de eitjes de kast uitgewerkt. Het wachten op een nieuw legsel kan beginnen.

Helaas ontploft hierna mijn televisie waardoor ik het nest niet meer kan volgen. Later in het seizoen ontdek ik twee jongen.
In een andere bezette kast bleek tot mijn verbazing ook nog mussen te zitten. Hoewel de oudervogels zo nu en dan nog
voerden had ik nog geen jongen voor de opening zien zitten. Op 18 augustus hakte ik de knoop door en zette de ladder tegen
de gevel. Bij voorzichtige inspectie bleek de kast propvol te zitten met mussenzooi met er bovenop een gierzwaluwnest.
Twee nagenoeg volgroeide jongen zaten bijna klem tegen het dak. Waarschijnlijk waren ze er nooit meer uitgekomen. Na het
schoonmaken het gierzwaluwnestje met jongen teruggeplaatst en de kast weer opgehangen. Tot mijn verbazing vond ik
onder in de kast drie eitjes. Die waren uit het nest gerold en tussen de mussentroep terecht gekomen. Dit verklaarde meteen
waarom de ouders nog zo laat in het seizoen aan het voeren waren, het was inmiddels begin september. Dit was hun tweede
broedsel. Het is geweldig mooi zo`n oervogel bij huis te hebben waarbij alles op de overlevingsstand staat. Gewelddadige
kastovernames horen daarbij, alles voor het nageslacht. Maar het is soms wel even slikken wanneer dit vlak voor je op een
schermpje zich afspeelt. 2019 staat in het teken van inventarisatie in Hoogeveen. Data komt op de site van het IVN, ga eens
mee, zou ik zeggen en ontmoet de vogel eens van dichtbij.

Foto: Henk Derks
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Werkgroep huiszwaluwen - Monitoring de Erflanden
Tekst: Jannie Timmerman
Monitoring huiszwaluwen Erflanden.
Vogelbescherming Nederland en Sovon vogelonderzoek Nederland hadden in 2018 het” Jaar van de huiszwaluw”
uitgeroepen.
Het aantal broedparen zijn sinds de jaren zeventig en met name in de steden sterk afgenomen. De huiszwaluw staat dan ook
als gevoelig op de Nederlandse rode lijst.
In het jaar 2012 startte de huiszwaluwwerkgroep met een project in de toen vrij nieuwe woonwijk de Erflanden. De
kunstnesten werden voor een redelijke prijs aan belangstellende bewoners aan verkocht, die deze onder hun dakgoot van
hun woning konden bevestigen. Dat jaar zijn er 16 nestkommetjes verkocht en geplaatst. Nu zeven jaren later hangen 43
kunstnesten her en der verspreid. Als er maar voldoende bouwmateriaal in hun omgeving is zoals leem, bouwt de
huiszwaluw toch liever zijn eigen nest. Dit jaar bij de telling kwamen we op 29 bezette kunstnesten en 38 natuurlijke nesten.
Dus het gaat aardig goed met de natuurlijke nesten in de Erflanden en we ontdekten dat er voldoende leem aanwezig is aan
de vijverkanten van het talud en open vijvertjes. Zodra er dichte begroeiing ontstaat zullen deze door de werkgroep worden
afgeplagd.
Verder is het gebied rondom Hoogeveen uitgebreid met tellingen. Bij Roeivereniging Hoogeveen (Echtenseweg), Molenoever
en het dorp Echten zijn dit jaar totaal 32 bezette natuurlijke nesten geteld. In de wijk Krakeel totaal 7 nesten.
Via een mail kregen wij vanuit de Nederlandse Huiszwaluwtillen Monitoring of wij de telling van de zwaluw til bij camping
Westerbergen ieder jaar mee willen nemen. Zij proberen weer 100% beeld te krijgen van de bezette huiszwaluwtillen in
Nederland. Dit doen ze voor de Vogelbescherming en SOVON. Hier hebben wij als werkgroep natuurlijk gehoor aan gegeven.

Foto: Janny Timmerman Tekening: Bernard de Vries Foto: Bernard de Vries Foto: Henny Hauschild

Werkgroep paddenstoelen
Tekst: Bernard de Vries
Het afgelopen jaar was het gortdroog en het paddenstoel-gebeuren viel niet in een seizoen maar na een enkel mazzel-buitje
en later in winterse vochtigheid. We gaan duidelijk het mediterrane seizoenbeeld tegemoet.
Dankzij onze stimulator Henny Bisperink is het totaalbeeld toch nog redelijk goed geworden. In mijn boekje staan lijstjes van:
Spaarbankbos, Wolfsbos, Dwingeloo Noordster (>100), Huize Echten, Pesse (17), boswachterij Smilde (52), Zuidwolde,
Spaarbankbos (48), Meppen De Palms (39), boswachterij Gees (>20), idem (>21), Huize Echten (>22), boswachterij Ruinen
(>43). Vaak zijn de lijstjes ‘s avonds uit mijn geheugen opgediept.
Gezellig was het, met een vriendengroepje op ontdekkingstocht door fungiwonderland. Het gewone was vaak bijzonder en
zeldzaamheden waren er ook: kleine priegeltjes en schimmeltjes maar ook bijzondere vezelkoppen, holsteelboleet,
appelrussula, een matkopje, gewone dennenkegelzwam, mosschelpjes, mosklokjes, week oorzwammetje, klimoptaailing,
bleke harpoenzwam, stinkende kaaszwam. slanke anijstrechterzwam, gelobde pruikzwam. De laatste verzamelden we onder
belangstellende aandacht van een vriendelijke schotse hooglander. Het was, hoewel laat, toch nog een mooi seizoen. Graag
volgend jaar weer.

https://www.vogelbescherming.nl/
https://www.sovon.nl/
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Werkgroep Planten
Tekst: Henny Bisperink en Freddy Mager
In januari hebben we met een aantal werkgroepleden bij elkaar gezeten om te kijken wat er te doen is het komende jaar.
Voor het IVN-programma zijn drie excursies op de agenda gezet.
Voor Floron/ WFD zijn twee kilometerhokken gereserveerd. Tw. 217-518 IJhorst, 236-541 Westerbork
Een aantal leden gaan naar de WFDdag in Zuidlaren.
Voor het project “Mijn berm bloeit” van Floron zijn drie bermen uitgekozen.
Meewerken aan het orchideeën telprogramma van Hans Dekker.
De idylle in Zuidwolde bezoeken.
Een bezoek brengen aan de tuin van Ruurd van Donkelaar in Koekange.
Met het mooie weer van afgelopen jaar zijn we vanaf april bijna wekelijks op pad geweest.

Excursie Kleibosch te Roden (26 mei)
Dit bosgebied ligt ten noordoosten van Roden. Een kleine groep IVN-ers is uit Hoogeveen vertrokken naar dit bijzondere
gebied. Omdat hier de potklei aan de oppervlakte komt, zijn hier planten soorten te vinden die zeldzaam zijn o.a.
welriekende agrimone en heelkruid.
Helaas zijn deze planten door ons niet gevonden. Maar hebben genoten van de wandeling en vele andere plantensoorten.

Excursie Lauwersmeer (9juni)
Met een zonnetje er bij vertrokken we uit Hoogeveen, maar hoe dichterbij de bestemming hoe somberder het weer werd.
Onderweg zagen wij op verschillende plaatsen in de berm orchideeën staan, dat gaf hoop. Ook zijn we nog naar de
vogelkijkhut Jaap Deensgat geweest lopend op weg daar naartoe zijn in de berm vele orchideën gezien waaronder de
rietorchis en de moeraswespenorchis. Onderweg zijn in de rietkragen nog vele rietvogels gespot. In de hut aangekomen zijn
op het water nog vele eenden en de lepelaar gezien. Helaas geen visarend.
Zo rond de middag naar het Lauwersoog gereden om in een restaurant wat te eten. Na het middageten nog gezocht naar de
bijenorchis, maar dit kleine orchideetje niet gevonden. Wel hebben wij de bitterling gevonden ook een zeldzaam plantje. Na
deze zoektocht was het tijd om naar huis te vertrekken.

Excursie Zevenberg (5 augustus)
Erwin Hooge, die werkzaam is op begraafplaats de Zevenberg was bereid om ons rond te leiden. Na een inleiding en uitleg
over het beheer zijn we op weg gegaan. Op het overgrote deel is verschraling toegepast door de rijke bouwvoor onder te
werken en op plaatsen kalk aan te brengen. Ook zijn er hoogteverschillen aangebracht wat een golvend terrein oplevert. Dit
levert een plantengroei op die heel divers is. Het geheel is nog volop in ontwikkeling en het is de moeite waard om dit te
blijven volgen. Er was veel belangstelling van buiten het IVN voor deze excursie.

Zevenster Op pad...... Zwanenbloem Rietorchis

Foto’s: Leden van de plantenwerkgroep
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Floron/WFD km.hok 217-518 IJhorst. (WFD = Werkgroep Florakartering Drenthe)
We zijn hier twee keer wezen inventariseren en hebben 100 soorten kunnen noteren.

Floron/WFD km.hok 236-541 Westerbork.
We zijn hier twee keer wezen inventariseren en hebben 125 soorten kunnen noteren.

WFD-dag Zuidlaren.
Vijf leden van de werkgroep hebben een bezoek gebracht aan deze dag. Er worden altijd een aantal inleiders/ sprekers uit
genodigd die een interessant onderwerp brengen, verder worden er bijzondere vondsten besproken en op het eind van de
dag is er dan nog de bekende kennisronde waarbij de plantenkennis wordt getest.

Mijn berm bloeit.
Een berm in Tiendeveen, Kremboong en Krakeelsedijk is over honderd meter bekeken en geteld.

Orchideeën telprogramma van Hans Dekker.
Aan dit telprogramma werken we al een aantal jaren mee. Het is de bedoeling dat alle groeiplaatsen van
orchideeën in de gemeente Hoogeveen worden bezocht en de aantallen geteld Het is een hele klus, waarbij Hans Dekker zelf
ook meetelt.

Eindejaars Plantenjacht (27 december)
Op de eindejaars plantenjacht gaan we een uur lang op zoek naar bloeiende wilde planten.
Wij hebben 28 soorten bloeiend gevonden. De waarnemingen zijn naar de Floron verspreidingsatlas gestuurd. De resultaten
van alle waarnemingen kun je vinden op www.floron.nl

Verder hebben we spontaan nog een aantal bezoeken gebracht aan interessante terreinen. Dit zijn o.a. De idylle in Zuidwolde,
de tuin van Ruurd van Donkelaar in Koekangerveld. Op zoek geweest naar een oude groeiplaats van de zevenster in Kraloo en
deze ook gevonden! Het Scharreveld bezocht.
Op 28 mei is op verzoek van RTV Drenthe een bezoek gebracht aan een industrieterrein waar een aantal soorten orchideeën
groeien. Hier zijn opnames van gemaakt en uitgezonden in het programma Roeg.
Na groei-/bloeiperiode van de planten zijn we onder leiding van Bernard de Vries en Hero Moorlag nog twaalf keer op pad
geweest om de Paddenstoelen kennis wat op te vijzelen.

Grijs Groen & Gelukkig
Tekst: Henny Hauschild
Met het programma Grijs Groen & Gelukkig wil IVN-ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve
effecten van de natuur te laten ervaren.
In februari ben ik gestart op de PG (=psychogeriatrische) afdeling in Weidesteyn. Hier wonen mensen met dementie.
Om de 2 weken doe ik samen met een vrijwilliger van Weidesteyn en een activiteitenbegeleider een natuurmoment.
Meestal binnen op één van de vijf woongroepen. Per keer bezoeken we een woonkamer en laten we de mensen ongeveer
een uur lang met de natuur in aanraking komen. Zoals pieren, pissebedden, slakken, wilde planten, schapenwol, eikels,
kastanjes, bladeren, water, dierengeluiden, dierherkenning.
De beleving van aanraking, geur en herkenning doet deze mensen goed. In december zijn 2 konijnen van kinderboerderij de
Beestenbult mee geweest. Dit was een groot succes.

http://www.floron.nl
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Werkgroep vleermuizen
Tekst: Jan Mager
13 januari zijn de winterverblijven in ZuidOost Drenthe gecontroleerd op overwinterende vleermuizen.
Op 20 januari in ZuidWest Drenthe. Dit wordt gedaan door leden van het VleD (Vleermuiswerkgroep Drenthe). Samen met
Johan Scheeres is dit jaar het winterverblijf in de geluidswal langs het spoor bij Trasselt weer toegankelijk gemaakt. Dit op
verzoek van de Zoogdiervereniging. In januari wordt dit verblijf ook bezocht.
Ook dit jaar is veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de enorme afname van het aantal Baardvleermuizen in de
“aardappelkelder” van het Herinneringscentrum Westerbork.
14 juni: biologieles gegeven over vleermuizen voor het Harm Smeenge College Hoogeveen.
16 juni: meegewerkt aan nachtwandeling van NM bij "de Klencke" Op punt in de route info over vleermuizen

gegeven en de langs vliegende vleermuizen laten zien en horen.
4 juli lezing en daarna excursie in en bij "Bezoekerscentrum de Benderse" voor NM.
6 juli: excursie bij het Struunhuus in het Steenbergerpark voor IVN Hoogeveen.
24 augustus: excursie vanuit Oud Avereest voor HDL en IVN Hoogeveen.
8 september: excursie voor Museum Brasserie Bier en Boek te Orvelte.
15 september: excursie voor de familie Reynaert in het Steenbergerpark.
27 oktober: meegewerkt aan de “Nacht van de Nacht", te Echten

Daan en Jörgen Zuijdam hebben dit jaar de beschikking gekregen over een batdetector en hebben meegewerkt aan
activiteiten.

Grootoor vleermuizen Jonge kerkuilen kerkuil

Foto’s: Jan Mager Foto’s: Kerkuilenwerkgroep Drenthe

Werkgroep Kerkuilen
Tekst en foto: Freddy Mager
Afgelopen jaar is vergeleken met het jaar 2017 een mager jaar geworden wat betreft het aantal jonge kerkuilen dat het
levenslicht zag. In het 2018 zijn in ons regio 52 jongen op 16 locaties uit het ei gekropen. Dat is een gemiddelde van 3,25. In
2017. Zijn op 26 locaties 125 jongen geteld. Dat is een gemiddelde van 4,8. Dit is een behoorlijk verschil. Het is bij ons niet
bekend wat de precieze oorzaak hiervan is. Wel is bekend dat de kerkuilen wat betreft de productie van jongen een cyclus
van 3 jaar hebben. En dit heeft weer te maken met het geboren worden van vooral de veldmuis. Een kerkuil produceert
minder jongen bij een minder aanbod van muizen. Op dit gebied zijn ze slimmer dan de mens.
In het najaar zijn een aantal kasten schoongemaakt. Dit is nodig omdat de kast vol komt te liggen met aangestampte
braakballen die als een harde plak in de kast komt te liggen. Dit moet ongeveer om de driejaar gebeuren. In Stuifzand is ook
een camera geplaatst in een kast, er kan wanneer die is aangesloten op een laptop in de kast gekeken worden. Zo kan er
zonder veel verstoring vaker in de kast gekeken worden.
Mocht er belangstelling om eens mee te gaan neem gerust contact op. Er kan dan een afspraak gemaakt worden. Half juni
gaan we weer op pad om te controleren.
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Speelnatuur in het Steenbergerpark
Tekst: Linda Thalen
Anno 2017 is de werkgroep speelnatuur van IVN-Hoogeveen samengesteld uit vertegenwoordigers van IVN, Kinderboerderij
De Beestenbult en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente. Sinds de oprichting in 2014 is er al veel speelnatuur in het
park gerealiseerd.
Het doel van de werkgroep is om in het Steenbergerpark een mooie en veilige natuurspeeltuin te realiseren bij ‘t Struunhuus
en de Kinderboerderij en de route hiertussen, deze te onderhouden en naar mogelijkheid uit te breiden en te verbeteren.
Bij ’t Struunhuus is het uitermate geschikt voor speelnatuur. Vlakbij zijn twee vennen waar allerlei water activiteiten
georganiseerd worden waaronder vlotvaren. In de weides zijn met behulp van natuurlijke materialen verschillende
speelplekken gerealiseerd, om te klimmen en klauteren, te balanceren, zich te verstoppen en eigen spelletjes te creëren. Het
gaat om spelen, natuurbeleving en creativiteit.
Er zijn stammetjes geplaatst om over te lopen en op te zitten, wilgentenen hutten en poorten zijn gebouwd, hoge zitpalen
om in te klimmen en ver te kunnen kijken en allerlei stammen en stammetjes zijn zo geplaatst om op en mee te spelen.
Kinderen leren inschatten wat ze wel en niet kunnen. Balanceren en klimmen, het kan allemaal op een 'omgevallen' boom.
Voor de kleintjes is eraf springen al heel spannend.

Werkgroep PR
Tekst: Annemieke Blokzijl
Dit jaar staat het ledenaantal op 162 (inclusief huisgenootleden) en 9 donateurs.
In 2017 stond het aantal leden op 154 (inclusief huisgenootleden) en 10 donateurs. Zoals ieder jaar is er een dankbare
stijging te zien!
De website van IVN Hoogeveen wordt altijd voorzien van de nieuwste activiteiten en nieuwsberichten en zijn te vinden op de
homepagina in het blokken schema.
Sinds het nieuwe CMS systeem (2016) is het niet meer mogelijk om als afdeling zelf de statistieken in te zien. Echter heeft
IVN Websupport eenmalig een uitzondering gemaakt en een beknopte uitdraai van de statistieken van afgelopen jaar
gestuurd; er zijn 11.040 unieke paginaweergaves. De activiteiten en nieuwsberichten worden het meest bezocht. IVN
Websupport wil het in de toekomst toch weer mogelijk maken om als afdeling zelf de statistieken in te kunnen zien.
In de rubriek Het Torentje van de Hoogeveensche Courant, wordt 1 keer per maand beknopt een ‘Soort van de maand’
aangekondigd. Iedere maand zet IVN Hoogeveen een plant of dier extra in de schijnwerpers. Op onze website is op de pagina
‘Soort van de maand’ meer informatie over deze soort te vinden in de vorm van tekst, foto’s en video’s! De kans is groot, dat
bewoners van Hoogeveen en omstreken zelf deze soort op dat moment kunnen waarnemen.
Op Facebook worden er gemiddeld 2 tot 3 nieuwe berichten per week geplaatst. Het bereik bij Facebook ligt ieder jaar weer
hoger. Natuurfoto’s van Bart Pijper en Hero Moorlag worden flink gewaardeerd.
Twitter, Instagram en YouTube worden mondjesmaat gebruikt.
De pers plaatste rond de 25 berichten afgelopen jaar (exclusief de Groen & Doen). Het is merkbaar dat er nog maar 1 lokale
krant in Hoogeveen en omstreken bezorgd wordt.
Online werden veel meer berichten geplaatst.
De nieuwsbrief van IVN Hoogeveen werd 3 keer uitgebracht.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/aanmelden-nieuwsbrief
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Contactgegevens IVN Hoogeveen
Voorzitter
Grietje Loof
06 53 34 02 85
hoogeveenivn@gmail.com

Penningmeester en ledenadministratie
Marc van der Werf
06 11 11 22 25
hoogeveenivn@gmail.com

Bestuurslid
Johan Scheeres
06 52 58 07 69
hoogeveenivn@gmail.com

Bestuurslid
Tamara Krikken
06 43 53 47 91
hoogeveenivn@gmail.com

Secretaris en correspondentieadres
Henny Hauschild
Violier 5
7909 HN Hoogeveen
06 21 83 85 92
hoogeveenivn@gmail.com

Bezoekadres
IVN Struunhuus
Steenbergerpark
Hoogeveen

http://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen
https://twitter.com/IVNHoogeveen

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
http://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen
https://twitter.com/IVNHoogeveen
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Bijlage Activiteiten overzicht

Jeugdclub Scharrelkids (08 jaar)
 Vogels in de winter
 Scharrrelkunst
 Lammetjesdag
 Slootjesdag

Jeugdclub Natuurkenners (09 jaar)
 Vogels in de winter
 Bosdag
 Waternachtwandeling
 Slootjesdag

Jeugdclub Struners (10-12 jaar)
 Vogels in de winter
 Broeihopen van de ringslangen omzetten
 Kriebelbeestjes
 Slootjesdag

Junior rangers (12-18 jaar)
 8 Activiteiten op de zaterdagochtend. O.a. werken voor SBB en NM.
 2-Daags startweekend.
 Kennismakingsochtend met nieuwe JR
 Natuurwerkdag

Oktober kindermaand
 Paddenstoelendans

Onderwijsactiviteiten
 Natuurlessen in het Steenbergerpark

Evenementen
 Nacht van de vleermuis
 NLdoet
 Bellenblaasfeest (in samenwerking met Steenbergerpark leeft)
 Slootjesdag
 Trappen, Happen & Stappen
 Bezige Bijen burendag
 Bodemdiertjesdag
 Natuurwerkdag
 Nacht van de Nacht

Cursus
 Natuurgidsenopleiding
 Paddenstoelencursus
 Laat jouw buurt zoemen

Lezingen
 Bermbeheer

Excursies en losse activiteiten
 Vleermuisexcursies
 Plantenwerkgroep excursies
 Gierzwaluwexcursie
 Workshops voor Jong Hoogeveen in Krakeel
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