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IVN nieuwsbrief 
April  

Agenda 
 

 

12 april: in het 

Spaarbankbos 

Bosbouw voor de jeugd. Info 

en aanmelden via deze link 

 

15 april: Vroege 

vogelexcursie naar de 

Onlanden. Aanmelden en 

info. 

 

20 en 23 april: Lezing en 

excursie over de otter. Info 

 

24 april: Natuur-en cultuur- 

historische wandeling op de 

oudste begraafplaats van 

Hoogeveen. Aanmelden en 

info 

 

17 mei: Insectenhotels 

bouwen. Samen met de 

timmerclub van de 

wijkvereniging uit de 

Weideblik gaan we in het 

Steenbergerpark aan de slag. 

Bijen kunnen wel wat hulp 

gebruiken, doe je mee? Info 

 

11 juni: Zet in de agenda! 

De leukste wateractiviteit 

komt er weer aan! Onze 

Slootjesdag! Info 

 

 

Voor in de agenda: 

2016 het jaar van de Kievit 
Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de 

kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal 

broedende kieviten in ons land in rap tempo af. Daarom is 2016 

door Sovon en de Vogelbescherming uitgeroepen tot het Jaar 

van de Kievit. In 2017 vindt er een onderzoek plaats in 11 

verschillende gebieden; 6 gebieden met maatregelen voor 

kieviten, 5 met vergelijkbare referentiegebieden zonder 

maatregelen. Eén gebied ligt in Drenthe, tussen Hoogeveen en 

Alteveer. Voor dit onderzoek worden ringaflezers gezocht.  

Het hele verhaal is te lezen op onze website en bij Sovon.  

Dus, wil je meedoen, meld je snel aan. 

20 april 
Lezing: otter  

23 april 

Excursie: otter 

Let op gewijzigde 

datum!  23 april 

10:00 op zoek naar 

ottersporen. Lees 

hier! 

 

9 en 10 juni  
Bijen Symposium 

IVN Westerveld 

viert haar 25-jarig 

bestaan met een 

symposium over de 

bij. Lees hier! 

 

Aaldrik Pot komt 

naar Hoogeveen. 

Hij gaat ons 

vertellen over de 

otter. Lees hier!  

.  

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/bosbouw
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuur-en-cultuur-historische-wandeling
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuur-en-cultuur-historische-wandeling
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/insectenhotels-bouwen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag
https://www.sovon.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/
https://www.sovon.nl/nl/jaarvandekievit
https://www.sovon.nl/nl/jaarvandekievit
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/ringaflezers-gezocht-voor-jaar-van-de-kievit
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-ottersporen-datum-gewijzigd
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-ottersporen-datum-gewijzigd
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/jubileum-2017
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/lezing-de-otter-door-aaldrik-pot
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NL Doet in het park 

Kijkend naar de weerberichten en dan plannen 

maken, dat deden we eind februari en begin maart. 

Wat gaan we doen als het regent, is er een binnen-

plan. Het was niet nodig, dat plan, het was een 

prachtige dag, 11 maart. Binnen zijn een aantal 

dingen opgeknapt en heeft de keverkast een vaste plek 

gekregen. Buiten is er ook keihard gewerkt en zijn de 

takkenril en wilgentenen hutten weer opgeknapt. Ze 

doen het goed in het park en we kunnen zien dat er 

veel gespeeld wordt door kinderen. Tijdens NLDoet 

werd ook langzaam zichtbaar waar de nieuwe Disc-

golfbaan door het park wordt geplaats en dat is ook 

heel mooi voor het Struunhuus en langs de 

speelnatuurlijke route. Het was een prachtige dag met 

veel helpende handen.  

 

In de top drie van ergernissen in Nederland staat 

zwerfafval, hondenpoep en zoeken naar een 

parkeerplaats. Van de laatste hebben wij bij IVN 

weinig last van. Hooguit dat mensen ons 

Struunhuus niet een, twee, drie, kunnen vinden. 

Zwerfafval en hondenpoep daar hebben wij wel 

last van. Het eerste is iets waar we regelmatig 

acties voor op touw zetten. 3 Keer in de week 

worden in het park de afvalbakken geleegd. Ook 

de mensen van Promens care die bij de 

Beestenbult werken lopen met een prikstok en 

afvalzak door het park. Als er veel afval ligt dan is 

de wijkbeheerder altijd heel blij met een belletje 

want hij gaat ervoor zorgen dat het weggehaald 

wordt. We proberen het dus met elkaar leefbaar te 

houden in het park. En, ook al mogen we het niet 

zeggen, we weten allemaal wel waar veel 

zwerfafval ligt en dat degene die daar 

verantwoordelijk voor is er niet echt over nadenkt. 

Dat het daarna gaat zwerven is een logisch 

gevolg. 

.  

Ergernissen 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/120060/Golfen-met-een-frisbee-het-kan-in-Hoogeveen
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/120060/Golfen-met-een-frisbee-het-kan-in-Hoogeveen
https://www.promens-care.nl/locaties/Paginas/Beestenbult.aspx
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Opschonen 
In de week van de lente, 21 maart, komen op die eerste lentedag de kinderen van de BSO Woelwater en 

de Holle Boom naar het Struunhuus om vervolgens gehuld in een ‘Ik ben Supporter van Schoon’ hesje, 

gewapend met handschoenen, prikker en afvalzak aan de slag te gaan. Het enthousiasme van kinderen 

kent hierin geen grenzen en in alle hoeken en gaten van het mooie groen in het park wordt het afval 

weggehaald. Zij zijn pas tevreden als het echt opgeruimd is. De oogst is dan ook groot en als het afval 

de volgende dag uit het Struunhuus gehaald wordt dan duurt het nog wel een tijdje voor de bierlucht 

ook verdwenen is. Met de leiding van de BSO wordt nu al afgesproken dat ze volgend jaar weer mee 

gaan doen aan de landelijke ‘opschoondag’. Vervolgens maken wij ons op voor de volgende 

schoonmaakactie in het park, 25 maart de landelijke opschoondag waarbij in heel Nederland heel veel 

mensen eropuit trokken om mee te helpen de wereld, de eigen leefomgeving, iets mooier te maken. 

Wethouder Jan Steenbergen gaf op 25 maart om 10 uur op een leuke manier het startschot voor de 

opschoonactie. Hij zette een van de vele vrijwilligers extra in het zonnetje. Daarbij natuurlijk 

uitgesproken dat er heel veel mensen actief zijn en ze allemaal een pluim verdienen. Uit eigen ervaring 

weten we misschien wel te vertellen dat het kleine beetje extra aandacht er juist ook voor zorgt dat je 

nog meer je best gaat doen. Gemotiveerd ben je al, nu nog meer. En zo startten wij de schoonmaakactie 

in het park.  

Geschat wordt dat er in Nederland 50 miljoen kilo zwerfafval per jaar op 
straat of in het groen belandt. Als plastic zwerfafval in zee belandt 
verergert het de problematiek van de ‘plastic soep’. 

De oogst: 2 messen, 1 mobieltje, 1 dakgoot, 1 paraplu die de naam nog wel draagt maar geen plu 

waardig is, 1 lange schoenlepel, 5 % chips zakken, 4% koekverpakkingen, 4% broodzakken (ik geef de 

eendjes voer en ook gelijk de plasticzak erbij dan kunnen ze zich daar lekker in versl(t)ikken, 30% 

blikjes zonder en met inhoud, energy, bier en andere rommel, 20 % blikjes met en zonder deuk, 25% 

flesjes van glas en plastic, 1% sigarettenpeuken, 1% verpakkingen (plastic) van bierblikjes, 1 doosje van 

plastic waar de kruidenkaas was uitgelikt, 1 vork, 1 klavertje vier… krassen, krassen, krassen, 1 grote 

zwemband, zo lek als een mandje. En nog veel meer rommel die zeker niet thuishoort in de natuur. 

Bedankt, iedereen die meehielp!  

https://www.nederlandschoon.nl/
http://www.hoogeveenpakthetop.nl/
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Junior Rangers helpen rietsnijders 
Met warme chocomelk voor nog wat extra 
energie om het volgende rietland op te ruimen. 
Door het prachtige weer, de inzet van beide 

rietlandbeheerders –met hun materiaal en boten- 
was het een super dag om te mogen helpen aan de 
biodiversiteit van het moerasgebied.   

Junior Rangers 
Junior Rangers zijn jongeren die in de omgeving 
van een Nationaal Park of natuurgebied wonen en 

graag actief zijn in ‘hun achtertuin’. De jongeren 
komen maandelijks een zaterdagochtend bij 
elkaar en voor en door hen worden leuke 
activiteiten georganiseerd in de natuur. Junior 

Rangers is een jongerenprogramma van IVN 
Nederland. In totaal zijn er nu 9 gecertificeerde 
Junior Rangers in Nationaal Park 
Dwingelderveld. Onze groep bestaat uit 

momenteel uit 18 jongeren.  
 

Helpende Handen 
De Junior Rangers van NP Dwingelderveld 
kwamen zaterdag 25 maart op werkbezoek bij de 
Junior Rangers van NP Weerribben-Wieden. 
Samen hebben ze de rietsnijders in het gebied 

geholpen en zo een steentje bijgedragen aan de 
biodiversiteit in dit waterrijke gebied. Onder 
leiding van één van de oudere Junior Rangers 
leerden de jongeren hoe, waar en waarom het riet 

wordt gesneden. Een deel van de rietlanden van 
de familie Postma en Poelsema tussen Ossenzijl 
en Kalenberg werd vervolgens in sneltreinvaart 
met dik veertig personen opgeruimd.  

Uitwisseling  
Tussendoor maakten de jongeren en begeleiders 
uit de twee groepen kennis met elkaar. Dat gaat 
snel, al werkend in gemengde groepen. Samen 
chillen op het varende ponton,  
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Wat doen we allemaal? 

Aspirant Junior Ranger  

Ga je straks naar het voortgezet onderwijs en houd je ervan 

om in de natuur te zijn en ervan te leren, kom dan kennis 

maken met het Junior Ranger programma. Zet het in je 

agenda en neem je ouders mee: 

Zaterdag 13 mei, 10 uur bij het bezoekerscentrum in 

Ruinen. Het JR-team kijkt ernaar uit.  

 

Losse activiteiten 

Buiten onze vaste jeugdprogramma hebben we ook met 

de regelmaat van de klok de leukste ‘losse’ activiteiten. 

Toch bereiken we daar maar heel weinig kinderen mee. 

Jullie, leden en nieuwsbrieflezers, kunnen ons helpen! 

Deel onze leuke groene activiteiten met jullie 

achterban, school, familie, buurt, vrienden, noem het 

maar. Activiteiten vind je hier. 

 

Van de Moestuintjes 
Niemand kan het gemist hebben, IVN doet 

weer mee met de AH-moestuintjes. Via de 

website kan iedereen alles leren over zaaien, 

verpotten, bijen en oogsten. En dit jaar is er 

gratis een moestuinkalender te downloaden. 

Moestuinexpert Stephen laat via 

moestuinvideo’s zien hoe je van je moestuin 

een succes maakt. IVN is meer zichtbaar dan 

ooit tevoren. 

Hoe gaat het met de Natuurgidsen  

De afgelopen week werd de 6de theorieavond gegeven 

in het bezoekerscentrum in Ruinen. De cursisten zijn 

inmiddels gewend aan elkaar en aan het cursusteam. 

Iedere zaterdag na de theorieavond zwerft de groep 

ergens in Drenthe. Van Vledder naar de Wijk en dan 

weer naar het Leggelerveld. Een van de mooiste dingen 

van deze opleiding is toch wel dat we telkens ergens 

anders genieten van de natuur.  Wil je meer weten over 

de opleiding. De verslagen staan online. Binnenkort zal 

een van de cursisten een stukje schrijven voor de 

nieuwsbrief. 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten
https://www.ivn.nl/moestuintje
https://www.ivn.nl/moestuintje/download-moestuinkalender
https://www.ivn.nl/zaaien/moestuinvideo
http://natuurgidsenopleiding.blogspot.nl/


 

 

6 

LENTE 2016 NIEUWSBRIEF 
 

60ste Boomfeestdag, 22 maart 2017 

Op 22 maart werkten raadsleden en IVN-

vrijwilligers samen met kinderen van Villa 

Kakelbont en de Titus Brandsmaschool om 

alle struiken op het nieuw ingerichte Prins 

Mauritsplein te planten. Nadat wethouder Jan 

Steenbergen samen met een aantal kinderen en 

raadsleden een boom had geplant kon 

iedereen aan de slag en na een uurtje hadden 

1000 struiken een plaatsje in de aarde 

gevonden. Dat er keihard gewerkt werd dat 

spreekt dan voor zich. Na deze actie in de 

buitenlucht gingen diverse raadsleden en IVN-

ers op pad. We bezochten deze ochtend bijna 

alle basisscholen in de Gemeente Hoogeveen. 

Alle leerlingen uit groep 6 kregen van de 

Gemeente een krentenboompje aangeboden. 

Nu zijn er in scholen stamgroepen en 

combinatiegroepen zodat er uiteindelijk meer 

dan 100 krentenboompjes naar de leerlingen 

gingen. Logistieke problemen kwamen 

natuurlijk om de hoek kijken maar uiteindelijk 

hebben alle boompjes wel een plekje 

gevonden. Wat zal het de komende jaren mooi 

wit kleuren in het voorjaar van alle 

krentenbloesems en wat te denken van al die 

prachtige blaadjes in herfsttinten. Vogels zijn 

blij met de krenten en natuurlijk kun je, als ze 

nog over zijn, ze zelf ook eten.  

De 60ste boomfeestdag was een prachtige dag.  

Wanneer is het lente?  

Als de eerste hommel vliegt, de eerste 

dagvlinder die heeft overwinterd wordt gespot, 

als het speenkruid de bermen geel kleurt. Als 

de kievit te horen is of de merel je in de 

ochtend wakker zingt. Wanneer is het lente? 

Als de pinksterbloem bloeit en als het 

oranjetipje wordt waargenomen, als de 

boerenzwaluw terug is gekeerd of als de 

madeliefjes, en paardenbloemen bloeien? Of 

als je zevenblad vermaalt tot pesto of een 

bammetje met daslook en wilde tuinkers 

belegt?  Wanneer begint jouw lente?   
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Van de bestuurstafel 

 

Op het moment van schrijven, vlak voor Pasen en na de Cascaderun. We hebben even kunnen 

snuffelen aan heerlijke temperaturen die de lente kan brengen. De lente, genieten van alle jonge 

leven. De natuur ontwaakt en het Struunhuus is ook weer vaker open en in gebruik. 

Het bestuur is nog niet op volle sterkte al zijn we heel erg blij met onze nieuwe penningmeester. 

Inmiddels zijn er weer andere zaken die onze aandacht vragen. Onze secretaris, Anita Zwiep, heeft 

te kennen gegeven te willen stoppen. We vinden dit jammer, maar weten het op tijd en hebben 

daardoor ook ruimte om een nieuwe secretaris te zoeken.  

De taakomschrijving van onze secretaris:  

 Maakt verslagen of notulen van vergaderingen. (Per jaar ongeveer 9 bestuur-verslagen en het 

verslag van de ledenvergadering) 

 Bestuursverantwoordelijk, zittend in het DB 

 Postverwerking/archief beheren 

 Verspreiding post, e-mail 

 Beheren officiële stukken 

 Verzorgen van het jaarverslag. Verzamelen materiaal voor het jaarverslag. 

 Deel ledenadministratie en daaraan gekoppeld een up-to-date ledenlijst 

De drukste periode zit in het staartje van het jaar en vlak voor de ledenvergadering. Voor de rest valt 

het in tijd wel mee. Als je meer wilt weten over de functie dat is Anita bereidt dit toe te lichten. We 

snappen dat er niet gelijk iemand staat te juichen om een bestuursfunctie te vervullen maar denk er 

eens over na. We zijn met elkaar een leuke club en iedereen ziet wel dat IVN, ook landelijk, flink 

aan de weg timmert. We willen als bestuur dus echt een beroep doen op jullie. Denk er eens over na 

en vraag naar de inhoud. Wij zoeken jou!   

 

 

Tot juli op de agenda: 

Vanaf week 16 gaan de leden van de 

plantenwerkgroep weer opstap om planten te 

inventariseren.  

1 mei: bestuursvergadering 

10 mei: vergadering van jeugdbegeleiders 

Mei en juni: kleintje das 

Mei, juni, juli: kieviten ringen, monitoren 

21 juni en 10 augustus: inventariseren huiszwaluw 

26 juni: bestuursvergadering 

 

 

 



 

 

 

Steenuil zoekt vrijwilliger 

LENTE 2017 

 

Het kleinste uiltje van ons land kan wel wat 
hulp gebruiken. In Drenthe is de steenuil 
gelukkig terug van bijna weg geweest. Na de 

strenge winter van 1979 was de steenuil vrijwel 
verdwenen uit Drenthe, maar mede door de 
inzet van vrijwilligers is de stand in Drenthe 
daarna weer gegroeid naar circa 100 tot 150 
broedparen. Het grootste deel daarvan komt 
voor in Zuidwest- en Zuid-Drenthe en is 

afhankelijk van nestkasten en daarmee de 

werkgroepen die actief zijn. Zo’n 90-95% van de 
steenuilen in Drenthe broeden in nestkasten. De 
overige 5-10% maakt gebruik van holten in 
bomen en zit vooral ook onder daken van oude 
schuren. 

 

Om de steenuilen nog beter te beschermen zijn we vanuit de Stichting Steenuilenwerkgroep 

Drenthe op zoek naar vrijwilligers die rondom Hoogeveen, Stuifzand, Geesbrug, Echten, 
Fluitenberg, Tiendeveen, Pesse e.o. een werkgroep willen beginnen voor de steenuilen. De 
Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe is erop gericht om nieuwe vrijwilligers twee jaar te 
begeleiden in het veldwerk en te ondersteunen met materiaal. Hierbij valt te denken aan 

nestkasten en foldermateriaal.  
 

 

Foto steenuil: Ruurd Jelle van der Leij 

 

Heeft u interesse om u actief in te zetten of wilt u vrijblijvend een 
keer in gesprek over de steenuilen, dan kunt u contact opnemen met 
Erwin Bruulsema van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe 

via mail info@steenuilendrenthe.nl of telefonisch via 0521 – 852 
333. 
Meer hierover is te lezen op de website van de stichting: 
www.steenuilendrenthe.nl.  

 

 

mailto:info@steenuilendrenthe.nl
http://www.steenuilendrenthe.nl/


 

 

Bereikbaar via 
hoogeveenivn@gmail.com 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen 

https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/ 

https://twitter.com/IVNHoogeveen 

 

 

 

Fotobijdrage: Bart Pijper, 

Mariken Horman, Hero Moorlag, 

Grietje Loof, Dette Boiten. 

IVN en fotoclub Westerveld organiseren voor jeugd tot 

16 jaar een fotowedstrijd. Zoals jullie weten bestaat 

IVN Westerveld dit jaar 25 jaar. Een feestelijk jaar met 

als thema ‘Zet je berm in bloei voor de bij’.  

Jeugd tot 16 jaar, doe mee, stuur je foto in. Alle details 

vind je hier: INFO 

 

 

 

 

Stuur in die foto of die mooie natuurbeleving 

Bestuur: 

Voorzitter: Grietje Loof 

Penningmeester: Marc van der Werf 
Secretaris: Anita Zwiep 

Bestuurslid: Dette Boiten 

Bestuurslid: vacature 

 

Werkgroepen:  
Dassenwerkgroep: Hero Moorlag 

Scharrelkids: Bart Pijper, Nina Oostwoud 

Natuurkenners: Grietje Loof 

Struners: Doortje Antonisse 

Junior Rangers: Hendrik Leeflang 
Paddenstoelenwerkgroep: Bernhard de Vries 

Zoogdierwerkgroep: Jan Mager 

Plantenwerkgroep: Freddy Mager 

Werkgroepspeelnatuur: Dette Boiten 

Vogelwerkgroep bestaande uit: 
Gierzwaluw: Henk Derks 

Kerkuilen: Freddy Mager 

Steenuilen: Geert Komduur 

Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Gert Olthof 

PR: Annemieke Blokzijl 
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mailto:hoogeveenivn@gmail.com
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/
https://twitter.com/IVNHoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/de-bloemen-en-hun-vrienden-fotowedstrijd

