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IVN nieuwsbrief 
Mei | 5/2017 

Agenda 
 

Activiteiten in Mei: 

03 mei: Dialoogavond over 

klimaat-adaptatie in de Tamboer. 

Welkom vanaf 19:15, start 19:30 

Info, zie hieronder in de 

nieuwsbrief. Kom meepraten in de 

Tamboer!  

10 mei: Dromenvanger maken 

van natuurlijk materiaal. In het 

IVN Struunhuus van 15:00 tot 

16:30. Info en aanmelden kan via 

deze link. 

15 mei: Nieuwe datum voor de 

Natuur-en cultuurhistorische 

wandeling op de oudste 

begraafplaats van Hoogeveen. 

Info en aanmelden. 

13 mei: Kennismakingsochtend 

voor nieuwe Junior Rangers. 

Aanvang 10:00 tot 12:00 voor 

jongeren van 12 tot 18 jaar en hun 

ouders. Info en aanmelden kan via 

deze link.  

17 mei: Insectenhotels bouwen in 

het Steenbergerpark. Samen met 

de timmerclub van de Weideblik 

aan de slag! Doe je mee? Info is 

hier te vinden. 

 

 

 

 

Voor in de agenda: 

Natuur in 2017 
‘Alarm’, roep ik als voorzitter, waarop er wordt gereageerd. ‘Nee, 

niet nog meer ellende’. ‘Alarm’, roep ik nog een keertje.  

We verkeren in de alarmfase. We? De natuur om ons heen. Alles in 

de natuur staat onder druk. Alarm bij de bij, vlinder, vleermuis, 

weidevogel, water, bodem. Ga zo maar door. Steeds meer 

rapporten worden geschreven, steeds meer alarmbellen gaan 

rinkelen. Kunnen we het tij nog keren of blijft iedereen met de 

vinger naar de ander wijzen. Laten we in gesprek gaan met elkaar 

en proberen voor nu en toekomst beter voor de Aarde te zorgen. 

Slootjesdag 

12 juni  

Modderdag 

29 juni 

Meedoen met het 

modderfestijn. Kijk 

eens of er iets bij 

zit.  INFO 

Jubileum  

9 en 10 juni  

IVN Westerveld 

viert haar 25 jarig 

jubileum!  

INFO 

Schepnetjes in de 

aanslag! 

INFO 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/dromenvanger-van-natuurlijk-materiaal
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuur-en-cultuur-historische-wandeling-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/kennismakingsochtend-junior-rangers
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/insectenhotels-bouwen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/insectenhotels-bouwen
https://www.ivn.nl/modderdag
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/jubileum-2017
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag
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Onbespoten rode kroten..  

Achter in de achtertuin 
In de hoek langs de heg 
Zit ik in m’n groentetuin 
Op een kistje droom ik weg 
Want om me heen 
Groeit winterpeen en boerenkool 
En onbespoten rooie kroten 

Ik ben gewoon een beetje blij 
Met dat tuintje van mij 
Want alle lof en sla en prei 
Groeit hier lekker gifvrij 
Het is een reuze smulpartij 
Radijs en knolselderij 
M’n eigen groentekwekerij 
Zonder rotzooi d’r bij 

Hier in m’n knollentuin 
Groeit de bloemkool naast ajuin 
Alles staat er door elkaar 
Van elke soort wel een paar 
Wat hier ontspruit 
Ziet nooit een spuit 
Ik weet wel beter dan gif te spuiten op 
m’n spruiten 

Ik ben gewoon een beetje blij 
Met dat tuintje van mij 
Want alle lof en sla en prei 
Groeit hier lekker gifvrij 
Het is een reuze smulpartij 
Radijs en knolselderij 
M’n eigen groentekwekerij 
Zonder rotzooi d’r bij 

Natuurlijk zijn er beestjes 
En moet ik onkruid wieden 
Maar dat is nog altijd beter 
Dan een hap insecticiden 

Ik ben gewoon een beetje blij 
Met dat tuintje van mij 
Want alle lof en sla en prei 
Groeit hier lekker gifvrij 
Het is een reuze smulpartij 
Radijs en knolselderij 
M’n eigen groentekwekerij 
Zonder rotzooi d’r bij 

 
– fluiten – 

 
 
 

 

Er is een liedje. En dat liedje komt binnen zodra ik in 
het voorjaar de eerste doodgespoten weiland of akker 
zie. Een liedje over onbespoten rode kroten.  

 
Een liedje uit vervlogen tijden met een tekst die het in 
2017 zeker goed zou doen. 
 

Als voorzitter word ik niet blij van doodgespoten 
akkers. En als ik de stemmen om mij heen beluister 
dan sta ik daarin niet alleen. Tijd voor onderzoek!  

https://youtu.be/oEQo66QSjZM
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‘Ten noorden van het natuurgebied de Oude Kene zijn grasland en maïsstoppelland doodgespoten’, 
lees ik. Ik herinner mij de noodkreet uit de krant van 28 maart. ‘Alarm over water: ‘Maak Drentse 
landbouw duurzaam’. Landbouw in Drenthe is hekkensluiter in Nederland als het over 

verduurzaming gaat. Het oppervlaktewater bevat 74 verschillende bestrijdingsmiddelen en de helft 
ervan is zeer gevaarlijk. Smilde, Oosterhesselen, Erica, Bargercompascum, Hoogeveen en 
Klazienaveen staan bovenaan in de lijst als het gaat over het belasten van het oppervlaktewater. Ik 
las dat stuk met afgrijzen, ik zie de akkers en weilanden van groen ineens naar geel en oranje 

veranderen. Op Facebook komen nog meer alarmerende berichten voorbij en ik zie de foto’s.  
Als boerendochter komen bij mij toch heel wat andere dingen omhoog als ik het over ‘het land 

bewerken heb’. Als klein meidje slingerde ik mijn eigen paadjes door het hoge gras, nooit een teek 
opgelopen, maar wel duizenden paardenbloemen, pinksterbloemen en boterbloemen geplukt. 

Blikken vol bloemen in mijn eigen bloemenwinkeltje uit het weiland voor het huis. Bermen vol 
fluitenkruid en madeliefjes. In die tijd was het gras groen en pas geel als het hooi gedroogd was. Ten 
noorden van het natuurgebied de Oude Kene zijn grasland en maïsstoppelland doodgespoten. Er is 
dus geen kans voor weidevogels om te overleven maar ook niet voor andere vogels en zelfs 

zoogdieren die afhankelijk zijn van bodemleven. Ik herinner mij de noodkreet uit de krant van 20 
maart ‘Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogel’. Alarm, alweer alarm. En weer gaat het 
over verduurzamen van de akkerbouw en de groene weides. Samen met een vriendin rijd ik door 
ons mooie landje, we stoppen de auto als we ineens een kievit ontwaren. Het geluid van de kievit, 

de grutto, de veldleeuwerik, het geel van de paardenbloem, het Brusselse kant van het fluitenkruid, 
het liefelijke speenkruid. Als een kind zo blij worden we beiden van dit moois in de natuur en we 
praten erover. Wij willen er samen een beschermende deken overheen leggen. ‘Bij ons ben je veilig’. 
Maar niets is minder waar.  

De das, otter, bever, vleermuis, grutto, kievit, bij, vlinder, ree en vos. Niet te noemen zoveel dieren 
en diertjes, vogels en insecten die het zwaar hebben in onze prachtige groene provincie. Daar waar 
de mens wil wandelen en recreëren organiseren we een vervuilde bodem, vervuilen we het 
oppervlaktewater en graven we ons eigen graf. Wie wil hier straks nog wonen? De kievit en grutto 

in ieder geval niet!  
 
Hoogeveense Courant 21 april 2017, pagina Groen & Doen. Tekst: Grietje Loof Foto: Hero Moorlag 

Doodgespoten 
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Speuren naar sporen    

Na de lezing van Aaldrik Pot op donderdag 20 april 
in het Struunhuus was het zondagochtend 23 april 
tijd voor een excursie ‘speuren naar ottersporen’. Er 

werd gestart bij de brug over het Oude Diep aan de 
Kerkweg, de achtertuin van de inwoners van 
Stuifzand maar eigenlijk ook van Hoogeveen. Een 
prachtig gebied wat 2 jaar geleden opnieuw is 

ingericht. Het Oude Diep weer laten meanderen en 
tegelijk zorgen voor waterberging, dat was het plan. 

Natuurlijk ontwikkelt de natuur mee in het gebied en 
in 2016 werden ottersporen gevonden. Voor IVN 

reden om ook eens op onderzoek te gaan. Aaldrik Pot 
heeft tijdens zijn lezing uitgelegd waar we naar 
moeten kijken tijdens de excursie. Bart Pijper en Hero 
Moorlag hebben samen al enig voorwerk gedaan. Bij 

de brug staat een infobord over het nieuw ingerichte 
terrein maar er staat ook een bord ‘verboden te 
betreden’, ‘rustgebied’. Het is dus geen struintuin 
maar een gebied dat je alleen mag betreden met 

toestemming van de beheerder, in dit geval Stichting 
Drents Landschap.  
 
Al heel snel vinden we sporen, hoopjes zand met 

daarop otterpoepje, spraint genoemd. We nemen 
geen genoegen met het zien, we gaan ook allemaal 
even ruiken aan de spraint. Waarom we dat doen is 
snel duidelijk. Wil je weten of het van een otter is dan 

is de geur van de spraints doorslaggevend, ze hebben 
een zeer karakteristieke geur.  
Al wandelend langs het Oude Diep zien we mooie 
natuurontwikkelingen, het verschil tussen de rijkere 

bodem en het afgegraven deel.  
 

Zandgrond die overgaat in veengrond en 
heel veel sporen. Reeën, watervogels, 
ratten, muizen, honden en ottersporen. We 

horen de veldleeuwerik maar verder geen 
enkele andere weidevogel. De tijd zal leren 
hoe het gebied verder gaat ontwikkelen. 

Via stapstenen en smalle richeltjes 

slingeren we door het landschap. Het is 
een prachtige wandeling die vraagt om een 
herhaling.  
 

 

https://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/pesserma
https://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/pesserma
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19738),
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Bestaan dassenhaters?  
Wat bezielt een mens een vriendelijk dier als een das te pesten door verstoring! In onze directe 
omgeving ontdekte een lid van onze dassenwerkgroep een burcht waarvan de holen waren 

dichtgestopt met dikke takken. Sommige holen waren dicht gespit. De provinciale handhaver (BOA) 
werd ingeschakeld. Twee leden van de werkgroep controleerden drie burchten in de buurt. Bleken ook 
ernstig verstoord. Alle gevallen werden met naam, toenaam en kaartje op www.natuurverstoring.nl 
gezet. Dergelijke gegevens komen bij de politie terecht. Die greep in, vertelde erover op RTV-Drenthe 

en mij werd gevraagd telefonisch in de uitzending te komen. Steeds vaker horen we van verstoringen 
van burchten. Holen worden dichtgestopt met takken, prikkeldraad en glas. In enkele gevallen wordt 
gif bij de holen uitgelegd. 
Het is mei. De eerste jonge dasjes komen tevoorschijn. Ze weten niets van de nieuwe Wet 

Natuurbescherming. Ze weten niet dat ze op grond van de wet mogen worden verjaagd, mits er een 
ontheffing is afgegeven door de Provincie. Ze willen gewoon spelen, ravotten en verzorgd worden 
door hun moeder. Onze werkgroep beschouwt de ergerlijke verstoring bij Hoogeveen als testcase. Wat 
gaan BOA en politie doen? Wordt proces-verbaal opgemaakt? Komt het tot een veroordeling? En 

krijgt de dader een taakstrafje of een fikse boete? Afwachten. Dassenwerkgroepen en 
natuurbeschermers verwachten pas eind 2017 jurisprudentie over de toepassing van de nieuwe wet als 
het gaat om verstoring van dassen en het uitsteken van wilde planten. Wat dassenschade betreft, 
voorziet ook de nieuwe wet in een vergoeding. Nog steeds kan schade worden opgegeven bij 

www.bij12.nl, unit tegemoetkoming Faunafonds. Onwetend van al dat gedoe en onbekommerd spelen 
dasjes hun spel. 
   

 
 
 
 
 
 

 

Het is mei. Een jonge das 
staat op het punt het hol 

te verlaten.  
 

 
 
 
 

 
 
Tekst en foto: Hero 
Moorlag 

 
 
 

Schepnetjes in de 
aanslag! 12 juni, 
doe je mee?  
 

 

http://www.natuurverstoring.nl/
http://www.bij12.nl/


 

 

In sneltreinvaart groeit mijn enthousiasme, 

waarbij ik af en toe zelf op de rem trap. Wat 

weet ik nou van de bodem, de bomen, 

hoeveel vogels kan ik herkennen, welke 

naam hoort bij dit plantje?..............zelfs 

van al mijn medecursisten weet ik de 

voornaam niet eens uit mijn hoofd. Waarom 

wil ik, bijna zestig, nu weer studeren en van 

alles uit mijn hoofd leren? Al die vragen 
tollen soms door mijn hoofd, als ik een paar 

hoofdstukken ga bestuderen. Maar ze 

verdwijnen als sneeuw voor de zon, wanneer 

we lekker buiten banjeren. 

Als een stel kleine kinderen zoeken we een 

leuk plekje om de grondboor in het land te 

steken, steken we twee armen in de lucht 

als het gaat sneeuwen en doen we ons best 

om zo snel mogelijk een lipbloemige te 

ontdekken. Heerlijk! Genieten van wat de 

natuur ons biedt. Ik leef weer! 

 
Marian Brouwer 
 

We maken kennis met Marian 

Brouwer. Zij zal maandelijks 

haar belevenissen als 

Natuurgids in spé met ons 

delen. 

Wat heerlijk dat ik niet alles hoef te weten. 

 

In januari ben ik gestart met een opleiding 
tot natuurgids bij het IVN. Een klein 

artikeltje in een lokale krant van Hoogeveen 

prikkelde mijn nieuwsgierigheid.  

Erop uittrekken in de natuur met een 

groepje mensen en daar genieten van wat 

mooi Drenthe ons te bieden heeft. Dat lijkt 

me wel wat. Al op de eerste 

kennismakingsavond ben ik verkocht. 

Tussen alle begeleiders en belangstellenden 

voel ik me meteen thuis. Tot mijn stomme 

verbazing zit er ook nog een goede bekende 

van mij in de zaal. Direct inschrijven! 
Gelukkig! Als gids hoef je niet alles te weten. 

En dat is maar goed ook, want er is zoveel 

te zien en te ontdekken. Het belangrijkste 

leerpunt is, hoe je een groep mensen 

enthousiast kunt maken voor onze natuur. Al 

tijdens mijn intakegesprek word ik hartelijk 

ontvangen en een vervolggesprek over 

natuureducatie voor kinderen uit mijn buurt 

staat al op de rails. 
 

  
LENTE 2017 

Natuurgids in opleiding.  



 

 

Foto en tekst: Henk Derks 

De Stad wordt nat, maar hoe erg is dat? Wat vindt u?  

‘Het klimaat verandert’. We horen, zien en merken het steeds meer. Maar wat betekent dat nu voor ons en onze omgeving? 

We krijgen meer en steeds heftigere buien en langere hete periodes zoals we die nog niet eerder gehad hebben. En waar we 

soms te veel water hebben, kunnen we zo ineens te maken krijgen met droogte. Hoe gaan we daar mee om? Welke impact 

heeft dat op ons dagelijks leven en op de omgeving waarin we wonen, werken of ontspannen? De gemeente Hoogeveen 

stelde zichzelf deze vragen de afgelopen tijd. Maar we stellen ze nu ook aan u, want we willen er ook mee aan de slag!  

We willen graag met u in gesprek over wat we kunnen doen. Veel mensen verharden grote delen van hun tuin. Schoon 

regenwater dat daarop valt moeten we afvoeren met een duur rioleringssysteem. Moeten we bijvoorbeeld belasting op tegels 

in de tuin gaan heffen als inwoners niet zelf tot minder verharding van tuinen overgaan? Is uw straat tussen de stoepranden 

juist een mooie waterberging, of is dit juist hinderlijk en misschien wel gevaarlijk? Verplichten we iedereen waar dat kan om 

zijn hemelwater af te koppelen, of is een subsidieregeling juist beter. Moet er op pleinen een vastgestelde hoeveelheid groen 
en schaduw komen? Er is van alles mogelijk, maar niet alles is wenselijk. De gemeente, u als inwoner en bedrijven, 

instellingen enz. maken samen het totale grondgebied van de gemeente Hoogeveen. We dragen dus allemaal de 

verantwoordelijkheid voor die stukjes.  Hoogeveen gaat de komende jaren aan de slag om de stad ‘klimaat robuust’ te 

maken.  

Graag willen wij u uitnodigen om in een interactieve setting met ons van gedachten wisselen over thema’s rondom het 

klimaat en de omgeving. De uitkomst verwerken we in de visie ‘klimaat adaptief handelen’.  

Op woensdag 3 mei bent u vanaf 19:15u van harte welkom in Theater de Tamboer te Hoogeveen. De start is om 19:30 en 

we ronden af rond 21:30u.  

Iedereen is dus van harte welkom, graag zelfs. 
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Een prachtige natuurbeleving….  

De braakliggende gebieden op het 
industrieterrein de Buitenvaart kenmerken 
zich door ruigte en plas/dras stukken. Jaren 

geleden werd dit soms ingezaaid met 
koolzaad. Blijkbaar is dit wegbezuinigd 
waardoor de gebiedjes er wat kleurloos bij 
liggen. Niets is echter minder waar. Veel 

steltlopers zoeken hier hun voedsel. 
Watersnip, grutto, scholekster en kievit maken 
graag gebruik van deze natte stukken. De 
kievit broed op de wat drogere gedeeltes en 

vinden genoeg voedsel om hun jongen te 
voeden. Het geschatte aantal kievitsnesten 
staat op 12. Ook de witte en gele kwikstaart 
zijn hier te vinden. 

 

Uitnodiging dialoogavond: Hittestress, wateroverlast, klimaatadaptatie! 



 

 

Bereikbaar via 
hoogeveenivn@gmail.com 

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

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

https://twitter.com/IVNHoogeveen 

 

 

 

Verantwoordelijk voor de foto’s 

in deze nieuwsbrief: Hero 

Moorlag, Hillie Waning-Vos, 

Bart Pijper, Henk Derks, 

Marian Brouwer, Grietje Loof 

 

Stuur in die foto of die mooie natuurbeleving 

Wat zoeken wij voor de nieuwsbrief? Fotomateriaal, heb je een 

mooie natuurfoto gemaakt, een prachtige natuurbeleving 

meegemaakt of wil je een verhaal delen? Wij zoeken dit voor de 

nieuwsbrief. Niet iedereen heeft facebook en ziet dus niet alle 

leuke dingen voorbijkomen via die pagina. 

Mail naar: hoogeveenivn@gmail.com  

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, Henny Bisperink 

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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