
VAN DE BESTUURSTAFEL 

Inmiddels hebben we een prachtige zomerperiode gehad en we hebben wat 

warme weken gehad. 

Begin dit jaar zaten we als bestuur nog met de jas aan te vergaderen in het 

Struunhuus en op de bestuursvergadering van juni/juli zaten we heerlijk 

buiten aan onze picknicktafel te vergaderen. Wat een temperatuurverschil 

vergeleken met eerdere maanden. Klimaatverandering we kunnen er niet 

om heen! Ook in onze gemeente hebben wij te maken met doelstellingen en 

veranderingen in beleid van onze lokale overheid. IVN is al lange tijd 

gespreks- en samenwerkingspartner als het gaat om duurzaamheid en milieu 

van de Gemeente Hoogeveen. Minimaal twee keer per jaar is er een overleg 

tussen IVN-ers en de beleidsmedewerkers van de gemeente. Toch is het 

onze wens om meer aandacht en prioriteit te geven aan duurzaamheid. 

Daarom willen wij graag een nieuwe werkgroep duurzaamheid in het leven 

roepen. Hierbij de oproep aan jou om hieraan actief deel te nemen. Na de 

zomervakantie (medio september) willen wij een startbijeenkomst 

organiseren. Wij nodigen iedereen (ook niet leden) uit om mee te denken.  

Meld je snel aan via onze emailadres hoogeveenivn@gmail.com onder 

vermelding van duurzaamheid.  

 

Plaatje uit de IVN Duurzaamheidskalender 

Ook de politiek weet ons te vinden! 26 maart is het voltallige college van 

B&W op bezoek geweest in de Weide waar wij gehuisvest zijn. In ons 

Struunhuus hebben verschillende partijen hun activiteiten en/of plannen 

gepresenteerd die betrekking hebben tot het Steenbergerpark. 10 juli is 

mede op verzoek van IVN Hoogeveen een overleg geweest tussen de 
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IVN AGENDA:  

29 september: 

Bodemdierendag 

4 oktober: voor de jeugd 

Wat dieren te vertellen 

hebben 

7 oktober: Basiscursus 

Paddenstoelen (deel 1) 

9 oktober: Groei en bloei 

lezing over 

permacultuur. Info staat 

in deze nieuwsbrief te 

lezen  

11 oktober: voor de 

jeugd. Scharrelkids 

gezocht 

18 oktober: voor de 

jeugd. Van takkenbos tot 

praatstok 

25 oktober: voor de 

jeugd. 

Paddenstoelesafari 

26 oktober: Nacht van de 

Nacht 

31 oktober: Nederland 

leest en tuiniert 

duurzaam 

2 november: 

Natuurwerkdag 

14 januari 2020: start 

cursus Natuurouder (10 

dagdelen) 

 

 

 

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
https://winkel.ivn.nl/ivn-kalender.html
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/bodemdierendag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/wat-dieren-te-vertellen-hebben
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/wat-dieren-te-vertellen-hebben
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/paddenstoelen-cursus
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/paddenstoelen-cursus
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/scharrelkids-gezocht-om-scharrelkunst-te-maken
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/scharrelkids-gezocht-om-scharrelkunst-te-maken
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/takkenkunst-van-takkenbos-tot-praatstok
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/takkenkunst-van-takkenbos-tot-praatstok
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/paddenstoelensafari
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-nacht-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-nacht-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nederland-leest-en-tuiniert-duurzaam
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nederland-leest-en-tuiniert-duurzaam
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nederland-leest-en-tuiniert-duurzaam
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuurwerkdag-in-het-steenbergerpark-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/cursus-jeugdbegeleider-natuurouder-5
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/cursus-jeugdbegeleider-natuurouder-5
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wijkbeheerder, opbouwwerker en de gebruikers van het park. Doelstelling 

is/was om meer samenwerking en afstemming van de activiteiten in het 

park. Een positieve beweging wat mij betreft. 

Ook positief: het Steenbergerpark is recent verkozen met 55% van de 

stemmen tot het leukste plekje in Drenthe om in buiten te spelen, sporten 

en bewegen! Linda Thalen (bestuurslid IVN) had het park aangemeld voor de 

verkiezing. Na de nominatie een vlog gemaakt en uiteindelijk hiervoor de 

prijs naar Hoogeveen toegehaald. Dank aan alle stemmers en natuurlijk 

Linda voor het aanmelden! Zij heeft als indiener een prachtige prijs 

gewonnen namelijk een fotoreportage van het park. Ik ben heel benieuwd 

naar deze prachtige beelden. 

 

Na onze verdiende zomervakantie zullen er vele leuke IVN-activiteiten gaan 

plaats vinden zoals de bodemdierendag, de basis Paddenstoelencursus, de 

Nacht van de Nacht, dit keer in het Steenbergerpark en op 2 november de 

Natuurwerkdag. 

Ook zullen er projecten starten zoals de drie Tiny Forest die gerealiseerd 

mogen worden (dankzij financiële steun van de Postcode Loterij) Dit gaat 

een hele leuke samenwerking worden met basisschoolleerlingen, 

buurt/dorpsbewoners, gemeente Hoogeveen en beroepskrachten van IVN!  

Ook hier ligt een rol voor onze leden dus mocht je mee willen denken over 

de realisatie van deze minibossen (gewoon lekker Nederlands) ook hier 

geldt trek aan bel en neem contact met ons op!  
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https://www.ivn.nl/tinyforest/nieuws/ivn-ontvangt-eu-185-miljoen-voor-
nederlandse-minibossen 
 
Met een vriendelijke groet, Frank Snippe, voorzitter IVN Hoogeveen 

NATUUROUDERS EN JEUGDBEGELEIDERS 

 

Negen nieuwe Jeugdbegeleiders hebben begin juli hun certificaat 
ontvangen. Zij hebben in 8 dagdelen heel wat kennis opgedaan en 
uiteindelijk met de eindpresentaties laten zien wat ze hebben geleerd en 
hoe dat te gebruiken is. De cursus Natuurouder/ Jeugdbegeleider is mede 
dankzij de Smederijen tot stand gekomen. En ook de volgende cursus die 
start in januari 2020, is de samenwerking met de Smederijen een 
belangrijke factor. Er is steeds meer vraag naar begeleiding voor groene 
naschoolse activiteiten en de vraag komt via Jong Hoogeveen weer bij IVN. 
We hopen dat we op deze manier wat meer mensen enthousiast kunnen 
krijgen die mee willen helpen op scholen. Aanmelden voor de nieuwe cursus 
kan nog steeds. Zie voor alle info: de Website 

JUNIOR RANGERS 

Op onze website staan alle activiteiten van de JR weer vermeld. Ga jij naar 
het voortgezet onderwijs en houd je van Natuur. Kijk eens bij het leuke JR-
programma en doe mee. 

Info kan altijd gevraagd worden via ons mailadres.  

 

Junior Rangers Nederland 

 

https://www.ivn.nl/tinyforest/nieuws/ivn-ontvangt-eu-185-miljoen-voor-nederlandse-minibossen
https://www.ivn.nl/tinyforest/nieuws/ivn-ontvangt-eu-185-miljoen-voor-nederlandse-minibossen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/cursus-jeugdbegeleider-natuurouder-5
https://www.ivn.nl/junior-rangers
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OVER IVN #2UURNATUUR CHALLENGE 

Uit onderzoek blijkt dat natuur gezond is en dat mensen die twee uur per 

week in de natuur doorbrengen, hun leven een hoger cijfer geven. Juist 

met de donkere herfstmaanden in aantocht is het belangrijk naar buiten te 

blijven gaan. Ervaar deze herfst zelf wat natuur met jou doet en doe in 

oktober mee met de IVN #2uurnatuur Challenge! 

WAAROM #2UURNATUUR? 

Natuur geeft je een boost om je fitter en vrolijker te voelen. De 
wetenschap bewijst dat het goed is voor je creativiteit, ontspanning, 
fysieke fitheid, concentratie en stemming. Helaas lukt het veel 
Nederlanders niet om genoeg tijd in de natuur door te brengen. Maar als het 
écht zo makkelijk is, waarom doen we het dan niet? Wij geven je graag een 

virtuele schop onder je kont om jouw twee uur natuur per week te halen. 
Met de IVN #2uurnatuur Challenge dagen wij je in de maand oktober uit met 
verrassende opdrachten. 

HOE WERKT DE CHALLENGE? 

Meld je gratis aan. Twee keer per week om 14:00 uur ontvang je een email 
met een verrassende uitdaging die in je eigen omgeving kunt doen. Aan het 
begin van de week is dat een korte opdracht, die goed te combineren is met 
werk en/of studie. Elke vrijdag ontvang je een speciale weekend-uitdaging. 
Ook krijg je een Challenge checklist, waarin je je voortgang kunt bijhouden. 
Zo zie je na een maand écht welke invloed de natuur op jou heft. 

TIP: DOE HET SAMEN 

Inspireer anderen ook om naar buiten te gaan. Deel de IVN #2uurnatuur 
Challenge met je vrienden, familie of daag je collega’s uit. Leuk voor in de 
pauze en goed voor meer vitaliteit op de werkvloer. Zorg dat iedereen zich 
aanmeldt en houd jullie scores bij op de Team Challenge poster! Deze kan 
je downloaden na inschrijving. 

KINDER CHALLENGES 

Naast Challenges voor volwassenen bieden we ook speciale Challenges voor 
kinderen. Bij het aanmelden kan je aangeven of je deze wilt ontvangen. 
Leuk voor ouders maar ook inzetbaar voor docenten basisonderwijs, om met 
je klas de Challenge aan te gaan. 

DEEL JOUW NATUURMOMENT 

Tijdens de IVN #2uurnatuur Challenge prikkel je al je zintuigen op een 
nieuwe manier. Voel je je anders na het uitvoeren van een opdracht? Wat 
vond je leuk en wat minder? Heb je nieuwe inzichten gekregen? Door jouw 
ervaringen en leuke foto’s te delen via social media en te taggen 

met #2uurnatuur, inspireer jij anderen! Iedere week plaatst IVN een 
overzicht met de leukste social media posts. 

Iedere week plaatst IVN een overzicht met de leukste social media posts. 
Volg IVN op Facebook, Twitter en Instagram 

https://www.facebook.com/IVNNatuureducatie/
https://twitter.com/IVNNederland
https://www.instagram.com/ivnnatuureducatie/
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SOORT VAN DE MAAND 

 

Sinds juni 2018 kondigen wij onze ‘soort van de maand’ aan in het Torentje 
in de Hoogeveensche Courant. We begonnen met het schrijvertje. Iedereen 
kan op de website lezen over onze soort van de maand. Heb jij een 
favoriet, laat het weten. Het kan zomaar de Soort van de maand worden. 
Op onze website is nog veel meer informatie te vinden!    

 

IK GEEF DE PEN DOOR AAN….  

In deze rubriek vragen we een lid van IVN om te vertellen wie hij/zij is, hoe 

de IVN op het pad is verschenen en wat je nu doet voor de IVN. Een 

anekdote of bijzondere ervaring met deelnemers of natuurverschijnselen 

zou ook leuk zijn. De gekozen persoon mag zelf de pen doorgeven aan een 

ander persoon, die ook betrokken is bij het IVN. 

LINDA THALEN 

Bedankt Björn Olthof, dat ik de pen heb mogen ontvangen. 
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is LindaThalen, 32 jaar oud en 
moeder van 2 dochters in de kleuterleeftijd. Geboren in Hoogeveen en sinds 
kort woonachtig in aan de rand van Hoogeveen, in het dorp Noordscheschut. 
Van kind af aan ben ik altijd al druk met dieren en de liefde voor de natuur.  
Toen er een leuk woonhuis buitenaf vrijkwam, hebben we deze kans met 
beide handen aangegrepen om hier onze dochters groot te brengen. 
Dagelijks vele uren buiten spelen, laarzen aan en gaan! Er is buiten zoveel 
te leren en ontdekken, dat gun je ieder kind.. .. en daar is niet veel voor 
nodig! 
Leerzaam, uitdagend en het kost niets! De natuur in onze directe omgeving 

heeft ons zoveel moois te bieden en dat is dan ook de motivatie voor mij 
om een bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk van IVN Hoogeveen. 

  

Wat is dat gebouwtje in het steenbergerpark toch? Die vraag heb ik mezelf 
ook gesteld toen ik in 2010 werkzaam en betrokken was bij kinderboerderij 

de beestenbult, de directe buren van IVN. Al snel ontstond een leuke 
samenwerking op meerdere vlakken en zochten we elkaar op met 
activiteiten als NL doet, natuurwerkdagen, burendag en activiteiten waar 
we elkaars hulp konden gebruiken. IVN staat voor mooie activiteiten waarbij 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/soort-van-de-maand
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beleving en educatie op een mooie wijze worden vorm gegeven voor jong en 
oud en de activiteiten zijn laagdrempelig voor iedereen.  
Sinds dit jaar zit ik in het algemeen bestuur en mag ik meedenken aan de 
ontwikkelingen en activiteiten die de organisatie doormaakt. De 
voorbereidingen voor de nacht van de nacht zijn in volle gang en met de 
natuurwerkdag gaan we weer serieus aan de slag met het verder 
ontwikkelen van Speelnatuur in het Steenbergerpark.  
We hoeven ons niet te vervelen. 
De pen geef ik graag door aan Tamara Krikken 

BODEMDIERENDAG 2019 

Zondag 29 september gaan we meedoen aan de landelijke Bodemdierendag. 
Net als bij de Slootjesdag nodigen we alle kinderen uit om mee te doen 
deze middag. Voor een safari hoef niet naar Afrika! Duik gewoon je tuin in 
en ontdek hoeveel er leeft in de grond. Van loopkever tot miljoenpoot, van 

mier tot regenworm. Ook dit jaar gaan we weer op zoek in het hele land, en 
wel vanaf 26 september. Alle waarnemingen kun je inleveren tot en met 
maandag 7 oktober. 

GEWOON OF ALS EXPERT  

‘Meegraven' als citizen scientist kan in je tuin en op je balkon, het groene 
dak, schoolplein enzovoorts. Als gewone deelnemer of als expert. 
Bodemdieren zorgen heel goed voor onze tuinen! Afval zoals herfstbladeren 
wordt bijvoorbeeld opgeruimd en weer verwerkt tot voedsel voor de 

planten. 

GAAT HET GOED OF SLECHT? 

De biodiversiteit in ons land gaat zienderogen achteruit. Meer aandacht 
voor en kennis over de onbekende ‘buren’ onder onze voeten is broodnodig. 

Klein is niet hetzelfde als onbelangrijk. Integendeel: we kunnen niet 
zonder! Ook is het spannend wat voor effect die gortdroge zomer op die 
onmisbare bodemdieren heeft gehad. 

AAN DE SLAG! 

De speciale Bodemdieren-zoekkaart? Je waarneming online doorgeven? De 
resultaten van nu, en de afgelopen drie jaar? Tips en weetjes? Een 
prijsvraag over favoriete dieren, lesmateriaal? Dat alles en veel meer vind 
je hier op de site van de Bodemdierendagen. 

Iedereen kan meedoen! Je hoeft er maar een klein stukje de deur voor 
uit... 
Zondagmiddag 29 september, om 13:30 start bij het IVN Struunhuus. 
Aanmelden kan via de website.  
 

BIJZONDERE WORKSHOPS 

Maandag 22 juli de Berkenhof 
Vanmorgen kwamen er twee vrijwilligers van het IVN Hoogeveen, om samen 
met de bewoners van de Berkenhof een natuur ochtend te beleven. De 
natuur werd naar binnen gehaald en er werd gepraat, getekend en gevoeld 
aan verschillende materialen. Ook werden er herinneringen van vroeger 
opgehaald en zo kwamen er mooie verhalen naar boven. 

http://webwinkel.hetuilskuiken.nl/elseviers-paddestoelengids-met-600-paddestoelen-in-vele-kleuren-door-morten-lange
https://bodemdierendagen.nl/bodemdierendagen-invulformulier
https://bodemdierendagen.nl/doe-mee
https://bodemdierendagen.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/bodemdierendag
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Na de activiteit zijn we in de middag gelijk naar het bos gelopen, hier 
hebben we gekeken of we de bomen nog konden herkennen. Het was 
genieten voor de bewoners.   
Tekst en foto: Patricia Vermaning. 
  
Henny en Cora zijn in de Berkenhof geweest te Kerkenveld. Dit is een 
kleinschalig woonzorg huis voor ouderen. Of we iets over de natuur willen 
komen vertellen. We mochten zelf het onderwerp bepalen. Om 10 uur 

hebben we gezellig eerst met iedereen kennis gemaakt onder het genot van 
een kopje koffie/thee met een koekje. Daarna hebben we allemaal streepje 
voor streepje een tekening gemaakt. Het werden 12 schitterende 
berkenbomen. Deze tekentruc had ik net geleerd op de natuurbegeleiders 
cursus. Maar wat weten we van de berken? 

 

Hoe ziet een berkenboom eruit? Waar werd de boom vroeger voor gebruikt? 
Aan de hand van de berkenboom materialen die op tafel lagen zijn we veel 
te weten gekomen over de berk. De bewoners wisten veel te vertellen. 
Cora en Henny 
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DE VRIJDAGMIDDAG BIJ HET STRUUNHUUS 

Vrijdagmiddag, 14:00 uur, de deuren van het Struunhuus zwaaien open en 
de groene vlag komt naar buiten. We zijn we er weer. Of beter gezegd ‘een 

van ons is er weer’. En het duurt niet lang of de eerste fietsen staan alweer 
tegen het Struunhuus geparkeerd. Iedere week bieden we tijdens de 
vrijdagmiddag openstelling ook ruimte aan voor de mensen uit het AZC. 
Ruimte in de zin van ‘Er zijn werkzaamheden waarbij we hulp kunnen 
gebruiken. Ze willen maar wat graag meehelpen. Lekker buiten bezig zijn. 
En soms gewoon ook binnen want ook daar is van alles te doen.  

 

We hebben inmiddels de houtstapel naast de kachel weer gevuld en klaar 

voor het nieuwe stookseizoen. Het is soms lastig om elkaar goed te 

begrijpen, elkaars taal begrijpen is best ingewikkeld maar we leren van 

elkaar. Tijdens de vrijdagmiddag opening komen er ook aardig wat 

bezoekers langs voor pmd-zakken of een gesprek. De uurtjes die we 

aanwezig zijn vliegen voorbij. Mocht je ook eens mee willen doen op de 

vrijdagmiddag, wees welkom.  

LANGS DE BOORDEN VAN HET OUDE DIEP 

Zondagmorgen 19 mei, de zon schijnt en het is een aangename 
temperatuur. Snel aankleden, tas inpakken, broodje en op de fiets naar de 
excursieplek. Kruising Kerkweg/Secteweg in Fluitenberg. Bart Pijper heette 
de 17 deelnemers welkom bij zoals hij het noemde: Het “Nieuwe Oude 
Diep”. Circa 10 jaar geleden hebben ze hier het Oude diep opnieuw laten 
meanderen. We lopen eerst door een strook bos, op de grens van veen en 
zandgrond. Het dalkruid, lelietjes van dalen en de ‘mot met biggen’, de 
Drentse naam voor salomonszegel, staan nog volop in bloei. We zien een 
verse reeën slaapplek, een bijzondere kever en vele soorten bomen in dit 
oude stukje bos. Als we het bos uitlopen zien we een brede strook met vele 
planten en grassen en het pijpenstrootje slingert er als een lint tussendoor.  

Daar waar het pijpenstrootje staat is de plek waar oorspronkelijk het Oude 
Diep gelopen heeft. Bart had graag gezien dat ze het op die plek weer 
zouden herstellen. Helaas is dit niet gebeurd maar een eindje verderop is 
het opnieuw uitgegraven. 
Duidelijk zichtbaar is het witte zand (Stuifzand) in het riviertje. Hier staan 
mooie grassen en bloemen. Door het mooie weer waren insecten actief, 
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waaronder libellen de viervlek, azuurjuffer en zelfs de weidebeekjuffer, 
meikevers en cicaden al dan niet nog in het koekoeksspuug. 

    

  . 

Teruggekomen bij de startplek gaan we nog snel even naar de andere kant 

van de weg. Hier is het Oude Diep ook voorzien van een wade, het water 

kabelt rustig verder over de stenen. Een plek waar je uren wil blijven om te 

kijken, luisteren en voelen. De ooievaars klepperen, de vogels zingen, de 

schitterende kleuren van de planten en grassen en het kabbelende water en 

het ruisen van de wind, de ideale plek om in deze hectische tijd je hoofd 

leeg te maken.  

 

We lopen rustig terug naar het startpunt. We bedanken Bart voor deze 

mooie excursie. We hebben veel geleerd van dit gebied wat nog steeds in 

ontwikkeling is. Tekst en foto’s: Henny Hauschild 
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OOK EEN MOOIE FOTO VOOR DE WEBSITE?  

Stuur maar in die mooie foto’s. We mogen al het moois uit de natuur best 

delen. 

 

Tussen alle distelvlinders die we deze zomer veel hebben gezien zaten 

gelukkig af en toe ook nog andere vlinders op de vlinderstruik. Foto: 

Grietje Loof 

 

September met al redelijk koude nachten en overdag heerlijke 

nazomertemperaturen. De kolibrievlinder doet zich nog even te goed. Foto: 

Hero Moorlag 
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DE WERKGROEPEN IN DE SCHIJNWERPER 

Alle werkgroepen zijn hier te vinden. Zoals je kunt zien, er zijn heel veel 
werkgroepen en elke werkgroep beslaat een ander ‘NATUURgebied’. In de 

nieuwsbrief willen we iedereen kennis laten maken met de werkgroepen. 

WERKGROEP PADDENSTOELEN 

De IVN Hoogeveen heeft al sinds lang geleden (decennia) een 

plantenwerkgroep.  

 

‘Excursie Natuurgidsenopleiding 2017/2018’ 

Vroeger zijn wel pogingen gedaan om het benoemen van paddenstoelen 

serieus aan te pakken maar als zelfs de officiële mycologie (kennis van 

fungi) in een puberstadium verkeert hoe moet een beginner daar dan wijs 

uit worden? De “Paddenstoelengids van Morton Lange” (de Kleine Lange) 

was de enige kennisbron. Natuurlijk staan de ontwikkelingen niet stil. De 

botanici van het Biologisch Station in Wijster hebben deze van nabij 

meegemaakt. Uit de tijd van Willem Beijerink stonden daar al wat boeken 

en als er wat nieuws uitkwam zoals “Flore analytique des champignons 

superieures“, dan waren we daar druk mee. Uit Leiden kwamen promovendi 

naar Wijster en brachten belangrijke aanvullingen mee en de bibliotheek 

groeide. Na sluiting van het Biologisch Station in Wijster (1998) werd de 

Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) opgericht onder aanvoering van Eef 

Arnolds die op mycologisch onderzoek is gepromoveerd. Verscheidene 

boeken uit het Biol.Station kwamen in ons bezit evenals de noodzakelijke 

apparatuur om het mycologisch onderzoek te kunnen voortzetten. Dat was 

toen vooral de kartering van fungi in Nederland. 

Door de IVN-ers werd toen tijdens de planten-excursies wel eens een 

paddenstoelennaam genoemd, maar meestal bleef de onzekerheid knagen 

totdat onder andere op werkgroep-avonden in Beilen bij Eef Arnolds hulp 

http://webwinkel.hetuilskuiken.nl/elseviers-paddestoelengids-met-600-paddestoelen-in-vele-kleuren-door-morten-lange
http://www.wijster.info/biologisch%20station.php
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/beijerinck
http://drenthe.paddestoelenkartering.nl/
https://www.mycologen.nl/
https://www.geheugenvandrenthe.nl/biologisch-station
http://www.stichtingoase.nl/doc/pdf/2004_voorjaar_schepping----of-avontuur-met-de-natuur-deel-1.pdf
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kwam. Intussen waren ook al inventarisatie proefvlakken gekozen en kwam 

dus het serieuzere werk door ondergetekende, Hennie Bisperink en Johan 

Scheeres. Hero Moorlag kon vrijwel jaarlijks wel wat leuke vondsten 

publiceren. Geleidelijk aan groeide ook in Hoogeveen de kennisboom en de 

hele plantenwerkgroep heeft tot dusver enthousiast meegedaan.  

 

    

Belangrijk was en is daarbij, dat men moet beseffen dat niemand volleerd 

is. Veel vragen in dit vak blijven lange tijd een uitdaging. Daar moet men 

tegen kunnen. Voor informatiezoekers is altijd mijn bibliotheek en 

microscoop beschikbaar. En: ieder is welkom ook als het maar voor een keer 

is.  Tekst en foto’s: Bernhard de Vries. 

GROEI EN BLOEI HOOGEVEEN 

Woensdag 9 oktober organiseert Groei en Bloei Hoogeveen een lezing over 

Moestuinieren met Permacultuur 

Permacultuur moestuinier Vera Greutink vertelt in deze lezing hoe je door 

permacultuur technieken in de moestuin toe te passen met minder werk 

toch mooie oogsten kunt behalen. Tegelijkertijd draagt deze manier van 

tuinieren bij aan de gezondheid van de bodem en maakt het je tuin beter 

bestand tegen de veranderingen van het klimaat. Door niet te spitten en de 

grond beschermd te houden met een laag organisch materiaal zorg je ervoor 

dat er minder onkruid groeit en de grond beter water vasthoudt. Vera geeft 

ook een aantal voorbeelden van groente-polyculturen, waarin vele groentes 

met elkaar gecombineerd worden. Door de diversiteit raken plaagdieren in 

de war en zullen ziektes zich niet snel verspreiden. 

Vera Greutink is moestuinier, groenschrijver en ontwerper van eetbare 

tuinen. Vanaf 1999 tuiniert ze volgens de principes van de permacultuur. Ze 

schrijft onder andere voor De Tuin op Tafel, Groei  

De avond wordt gehouden in het Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4 
Hoogeveen  
Begint om 19.45 uur tot 22.00 uur 
Leden Groei en Bloei gratis, niet leden € 3,50. 

http://www.tuinsmakelijk.nl/
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Bestuur: 
Voorzitter: Frank Snippe 
Penningmeester: Marc van 
der Werf 
Secretaris: Henny Hauschild 
Bestuurslid: Linda Thalen 
Bestuurslid: Bjorn Olthof 
Bestuurslid: Tamara Krikken 
 
Werkgroepen:  
Dassen: Hero Moorlag 
Jeugd: Tamara Krikken 
Junior Rangers: Ans Lutgerink 
Paddenstoelen: Bernhard de 
Vries 
Zoogdier: Jan Mager 
Planten: Freddy Mager, 
Henny Bisperink 
Speelnatuur: Linda Thalen en 
Bjorn Olthof 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Erwin Bruulsema 
Huiszwaluwen: Janny 
Timmerman 
Activiteitencoördinator: 
Grietje Loof 
PR: Annemieke Blokzijl 
Grietje Loof, Hero Moorlag 

 

Bereikbaar via:  

Website IVN Hoogeveen 
IVN twitter 
IVN Facebook 
IVN instagram 
 
Mail: hoogeveenivn@gmail.com 
 
Foto’s door: Bernhard  de Vries, 

Henny Hauschild, Hero Moorlag, 
Grietje Loof  

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