
 

 

H E R F S T  -  2 0 1 7  

IVN nieuwsbrief 
Oktober 

Agenda 
28 oktober: Nacht van de 

nacht in het Spaarbankbos. 

Een activiteit voor het hele 

gezin.  

Info en aanmelden: Klik 

4 november: Natuurwerkdag 

in het jeneverbesstruweel in 

het Nuilerveld. Een activiteit 

voor volwassenen. Meedoen: 

Klik hier om aan te melden 

4 november: Natuurwerkdag 

in het Steenbergerpark. Samen 

aan de slag in de tuin en 

speelnatuur.  

Klik hier om aan te melden. 

4 november: In het 

Struunhuus gaan we 

nestkommen voor huis en 

boerenzwaluwen maken. 

Informatie is binnenkort te 

vinden op onze website.   

17 november: duurSamen 

Hoogeveen. Locatie: Alfa 

College. Adres: Voltastraat 33 

Tijd: van 15:00 tot 19:00 uur.  

Tijdens dit evenement kan 

iedereen kennis komen maken 

met alles rondom 

Duurzaamheid in en rond 

Hoogeveen. Voor meer info, 

lees dan het Torentje van de 

gemeente (laatste pagina) 

Voor in de agenda: 

‘It always seems impossible, until it’s done.’ 
Nelson Mandela 

‘Laten we samen aan de slag gaan’, zegt Marjan Minnesma van 

Urgenda. ‘Het kan als je het wilt’.  

100 % duurzaam is goedkoper, 
schoner, 

levert banen op 

en is een motor voor innovatie. 
 
Anders wonen, anders van a naar b, anders eten, anders 

produceren, anders energie opwekken. Het kan als je wilt.  
 

Natuurwerkdag 

4 november 

Pluizen 

22 november 

De uil in de 

hoofdrol! Workshop 

in Punt H. Info en 

aanmelden. 

 

Natuurwerkdag 

4 november 

In het Nuilerveld is 

ook genoeg te 

doen. Meld je aan.  

 

Samen aan de slag 

in het 

Steenbergerpark! 

Meld je aan. 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-nacht-1
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/jeneverbesstruweel-nuilerveld
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/jeneverbesstruweel-nuilerveld
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/steenb
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/steenb
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.hoogeveen.nl/Actueel/Het_Torentje/In_Het_Torentje_van_11_oktober_2017_Subsidiemogelijkheid_voor_dorpsinitiatieven_fonds_Vitaal_Platteland.org
https://www.hoogeveen.nl/Actueel/Het_Torentje/In_Het_Torentje_van_11_oktober_2017_Subsidiemogelijkheid_voor_dorpsinitiatieven_fonds_Vitaal_Platteland.org
http://www.urgenda.nl/documents/rapport-nederland-100procent-duurzaam2030.pdf
http://www.urgenda.nl/documents/rapport-nederland-100procent-duurzaam2030.pdf
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuurwerkdag-nuilerveld
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuurwerkdag-in-het-steenbergerpark
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Verslag van de Open Dag 

Thema 

Regen, regen, regen… en op 9 september rond 

het middaguur werd het droog en dat bleef het 

op een paar spatten na. Langzaam druppelden 

de vrijwilligers binnen en gingen we aan de slag 

met opbouwen. Door de slechte weerberichten 

hadden we een aantal afzeggingen maar wij 

lieten ons niet uit het veld slaan en met al die 

helpende handen kwam dat helemaal goed!  

 

Dit jaar hadden we duurzaamheid als thema 

gekozen. Waarom duurzaamheid? We worden er 

dagelijks al mee geconfronteerd. Of je nu wel of 

niet de krant leest, het journaal ziet, op internet 

rondsnuffelt. Je ontkomt er niet aan. 

Duurzaamheid, global warming, ontkennen en 

erkennen. Alles komt op ons pad. En dus ook bij 

IVN. Het past bij IVN. Het past bij alle discussies 

die momenteel gevoerd worden. Het past 

helemaal bij Hoogeveen omdat hier ook grote 

duurzame projecten worden voorbereid. 

 

Startende jeugdgroepen 

In de voorbereiding naar de open dag werden alle 

kinderen en jongeren die deelnemen aan een van 

onze jeugdprogramma’s uitgenodigd om te 

komen en dit nieuwe seizoen te starten met de 

leukste activiteiten. Scharrelkids, Natuurkenners, 

Struners en Junior Rangers. Vanuit alle groepen is 

daar gehoor aangegeven.  Wat is het fijn om jonge 

mensen zo betrokken te zien bij IVN. Er zijn 

gelukkig steeds meer jonge leden aangesloten bij 

onze vereniging.   

  

“Bewustzijn over het effect van ons menselijk handelen, is de 

eerste stap naar een duurzamere planeet”  
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Een trotse regiodirecteur IVN Noord, Mark Tuit, en een trotse voorzitter, Grietje Loof, namen aan het 

begin van de open dag, even het woord om vervolgens de ‘groene gordijnen’ opzij te schuiven en het 

nieuwe naambord, in de nieuwe IVN-huisstijl, aan iedereen te tonen. Eindelijk kan iedereen zien dat 
onze groene organisatie in het Steenbergerpark zit. Wij zijn heel erg blij met het naambord en hopen in 
de toekomst natuurlijk nog meer mensen te begroeten bij ons Struunhuus. Na de mooie woorden van 
Mark Tuit en de onthulling van de borden was het de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Het vuur 

werd hoog opgestookt, de mouwen opgestroopt. Broodjes bakken, haken en breien met restmateriaal en 
plastic, zelf een potje maken van plasticflessen en die dan vullen met lippenbalsem. Patricia Jansen kon 
ons daar heel goed bij helpen. Nieuwe vrijwilligers en Junior Rangers, iedereen stak de handen uit de 
mouwen. Er werd een waterwerk gemaakt met lege pakken en ook werd er gewerkt aan een nieuw 

deltaplan. Wanneer loopt Meppel onder water en hoe zit dat met de Nederlandse dijken als de 
zeespiegel stijgt? Het was een hele uitdaging om droge voeten te houden in het natte veld voor het 
Struunhuus. Het lange gras was wel gemaaid maar niet afgevoerd door de grote hoeveelheid regenwater 
van de dagen voor de open dag. Sommige kinderen hadden natuurlijk geen enkele moeite met al die 

nattigheid en stampten er vrolijk op los. Een aantal vrijwilligers en kinderen waren heel druk met 
plastic flessen in de weer. Ze werden geknipt, beplakt, geverfd en uiteindelijk draaiden op het veld onze 
‘eigen’ windmolens. De vrijwilligers van de plantenwerkgroep hadden zich voorbereid op vragen over 
de eikenprocessierups en Johan Scheeres had een eikenbos gecreëerd om ook de verscheidenheid aan 

eiken te laten zien en aan te geven waar de eikenprocessierups kan nestelen. Nieuwsgierig geworden 
naar alles over de eikenprocessierups? Bij de kramen was veel info te vinden. We zullen wel moeten 
wennen aan de nieuwkomers in ons eigen land want al zouden we wel anders willen, ze blijven hier 
wonen want het is goed toeven in Nederland. Wij reikten handvaten aan om te leren signaleren maar 

ook om te leren wat de klachten kunnen zijn en hoe ze je kunt behandelen of juist voorkomen. Al met 
al, ondanks de dreigende luchten kijken wij met elkaar terug op een prachtige dag.  
 
 

Een speciaal dankwoord gaat naar Jan Mager die eindeloos bezig is geweest om de molens met wieken 
de lucht in te krijgen.  
Het was in een woord ‘geweldig’! ‘Jullie hebben een mooi bos gemaakt’ was een terloopse opmerking. 
Hoe leuk zou het zijn om dit project nog eens uit te voeren en ook in de Struuntuun te plaatsen……   
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De mozaïekbank in het Steenbergerpark 

Jullie hebben het vast al gelezen in de krant, de lang gekoesterde wens gaat er komen. Sinds wij in het 
Steenbergerpark het Struunhuus tot onze beschikking hebben is er al heel wat gebeurd in het park. De 
samenwerking met de Steenbergerpark Leeft, samenwerking met de Beestenbult, samenwerking met 
buurtbewoners, het inrichten van de Idylle, fijne natuuractiviteiten voor jong en oud.  

In 2016 heeft Specsavers voor onze IVN-afdeling gespaard. Afgelopen voorjaar kregen we een mooi 
bedrag op onze rekening gestort en dat was gelijk de start van een nieuw project. Als IVN-bestuur 
hebben we besloten om dit geld te gebruiken in het Steenbergerpark.  
De lang gekoesterde wens is een mozaïekbank in het park. Na de aanleg van de Idylle, in het oostelijke 

deel van het park, kwam onze focus te liggen op een zitplaats in het park.  
Niet een blauw bankje maar een echte bank van beton beplakt met een mooi patroon van 
mozaïeksteentjes. De zoektocht naar een bank en nog meer geld om alles te kunnen realiseren ging van 
start en nu zijn we bijna zover. De bank is in aantocht.  

Geert Oldenbeuving is bezig met het maken van een ontwerp en als alle voorbereidende 
werkzaamheden klaar zijn kan het plakken van de kleurige mozaïeksteentjes beginnen. Wij zoeken dus 
hulp, plakkers gezocht. 
Dette Boiten is de coördinator tijdens deze klus en als je denkt; ‘het lijkt me leuk om mee te doen maar 

ik heb niet veel tijd’, bedenk dan; “vele handen maken licht werk”. Dette zal iedereen die mee wil 
helpen op de hoogte houden omdat nu nog niet helemaal bekend is wanneer we kunnen starten met 
plakken.  
Deskundige hulp is aanwezig en straks staat er een prachtige bank in het park waar je misschien wel 

een bijdrage aan hebt geleverd, hoe leuk is dat?  
Wil je meedoen?  
Aanmelden kan via hoogeveenivn@gmail.com of bellen naar 0653340285 
 

 

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
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Opnieuw beginnen 

 
De vakantie is voorbij. Agenda´s raken vol en de dagelijkse routine slaat weer toe. Ook voor ons, 
natuurgidsen in opleiding, is het schooljaar begonnen. 
Voor de natuur is het een ander verhaal. Veel dieren en planten hebben hun hoogtepunt al gehad. 

Ze trekken zich terug of sterven af. Dan moeten we juist nú een rondleiding voorbereiden op ons 
adoptieterrein!!!........ 
In eerste instantie lijkt dat een onmogelijke opgave, maar niets is minder waar. Ook in de herfst valt 
er van alles te vertellen en is er genoeg te zien. Voordat we het doorhebben zijn Henny en ik al uren 

aan het rondscharrelen op ons terreintje om de excursie voor te bereiden. Verbazen we ons over de 
zuurstofbubbels, die uit ons drabbige slootje tevoorschijn komen, maken we een serie foto´s van de 
mooiste paddenstoelen en raken onze neuzen verstrikt in een spinnenweb terwijl we een spin even 
verderop proberen vast te leggen. Op het water drijven mooie groene sneeuwkristallen, waarvan we 

de naam even later op onze zoekkaart ontdekken. Helaas zijn we nog niet zo bedreven, dat we alle 
vogels thuis kunnen brengen, die we horen. 
Wel duidelijk herkenbaar is het geluid van een locomotief, die de rust komt verstoren. Vele karretjes 
denderen voorbij, waarna de stilte dubbel zo hard terugkeert. Voor even, want ook de reguliere trein 

van en naar Groningen komt enkele malen per uur langs. Een geluid waar wij niet snel meer door 
afgeleid raken, zo blijkt even later, wanneer nogmaals een puffende locomotief onze aandacht trekt. 

Dit keer een losse locomotief met enkele “legomannetjes” erop.  
Er valt genoeg te beleven in ons schijnbaar dor adoptieterrein! We zijn bijna klaar om ons verhaal te 

vertellen. Nu nog even een uitnodiging samenstellen. Het zal moeilijk worden, om die van de 
anderen te evenaren. Zij hebben een prachtige collage gemaakt met ……….. zijn dat nu echte 
dassenharen, die ik daar in de linkerbovenhoek zie vastgeplakt? Of heb ik nu ál te veel oog voor 
detail gekregen? 

 

Natuurgids in opleiding, Marian Brouwer 
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Op zaterdag 4 november 2017 wordt door heel Nederland weer de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in 

het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is 

een initiatief van LandschappenNL. Een van de locaties in Hoogeveen is het Steenbergerpark. 

Met Kinderboerderij de Beestenbult en IVN-Hoogeveen gaan we aan de slag in de Speelnatuur tussen het 

IVN Struunhuus en de Kinderboerderij, de Struunhuustuun en in de Idylle in het Steenbergerpark. 

 

 
 

Natuurwerkdag in het Steenbergerpark 

Werkzaamheden 

De heg van de Struuntuun snoeien, de tuin maaien, het 

liefste met de zeis. We zijn op zoek naar iemand die met 

de zeis overweg kan.  

Al het ’tuinafval’ kan gebruikt worden om de takkenril 

die langs het fietspad ligt, weer op te vullen. Inmiddels 

hebben o.a. winterkoninkjes, egels en muizen hier al hun 

plekjes gevonden. 

In de speelnatuur zijn de wilgenhutten aan een 

opknapbeurt toe. De uitgegroeide tenen kunnen worden 

gesnoeid en gevlochten, en overgebleven materiaal kan 

weer op de takkenril. 

In de Idylle gaan we rond de vorig jaar geplante struiken 

schoffelen en enkele nieuwe struiken planten. 
 

We verzamelen bij Kinderboerderij de Beestenbult, Korenstraat 47 Hoogeveen, om 9:00 uur De activiteit 

duurt tot 12:30 uur, dan sluiten we gezamenlijk af met een lunch. 

Vele handen maken licht werk en het brengt natuurlijk veel gezelligheid! 

Doe je mee?  

Je kunt je opgeven via: Aanmelden kan via deze Link 

Dette Boiten, coördinator werkgroep Speelnatuur IVN-Hoogeveen.  
  

Foto: Natuurwerkdag 2015 bij de Beestenbult 
  
 

Natuurwerkdag in het Nuilerveld 

In het Nuilerveld zijn 2 locaties waar we aan het werk gaan. Het ene is in het gebied met de 

jeneverbessen. Dit is een locatie voor volwassenen. Jan Mager is de coördinator in dit gebied. Zie in de 

agenda de link om je aan te melden. Deze activiteit is van 9:30 tot 16:00 uur 

In een ander stuk van het Nuilerveld is een activiteit die ook geschikt is voor kinderen. Hier hebben we 

naast het werken in de natuur ook een educatief en spelprogramma. Deze activiteit is van 9:30 tot 12:00 

uur. In de agenda (bovenaan de nieuwsbrief) de link om aan te melden voor deze activiteit. 

 

 

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/steenb


 

 

8 

HERFST 2017 NIEUWSBRIEF 

Het was groen en het ritselt …. ra,ra wat is het? 

Deze vraag is een inkoppertje natuurlijk, maar wees voorzichtig, er zitten addertjes onder het 

gras.  En blaadjes natuurlijk. Aha, dat is het antwoord! Nou, niet helemaal, de staartjes komen 

nog. 
Ieder weet het; als het seizoen vordert worden veel blaadjes overtrokken met een grijs waas; 

meeldauw. Het lijkt simpel, het grijze waas heet “meeldauw”. Wist u dat de meeste planten een 

eigen soort meeldauw hebben? De meeldauw van de Druif is anders dan die van het 
Krentenboompje of de Eik. Het wordt nog gekker. De blaadjes worden geel of rood en tenslotte 

bruin. Allemaal met een eigen specifiek schimmeltje. De blaadjes vallen en, je houdt het niet 

voor mogelijk maar een zwerm van schimmelsporen vallen aan; toch wisselt het succes. Er zijn 
schimmels die spoedig afvallen, ze verliezen de race. Andere soorten voelen zich kiplekker en 

bereiden de weg voor om andere soorten weer te helpen. Dat kleine laagje strooisel en humus 

herbergt meer organismen dan alles wat daarboven is. 
Als u door het bos wandelt verzucht u misschien: “Ik ken ze niet, al die paddenstoelen en 

zwammen”. Nou, u bevindt zich in goed gezelschap; er is niemand op de gehele aarde niet, die 

alle paddenstoelen kent.  
En elke zwam heeft, heel kieskeurig, zijn eigen voorkeur. Op de foto ziet u bladeren van de 

Paardenkastanje aangetast door schimmel Guignardia aesculi een soort die pas echte sporen 

produceert als het blad, tussen struiken tot rust is gekomen, in het voorjaar heel kleine zwarte 
peertjes heeft waaruit miniem kleine spoortjes worden geschoten. Het verhaaltje is nog niet klaar. 

In die zeer complexe bodemsamenleving kruipt ook nog van alles rond en veel beestjes leven van 

schimmels. Er zijn zelfs schimmels die beestjes (aaltjes) vangen en eten.  
Het ritselt; ra, ra, wat is dat? 
 

Bernhard de Vries 



 

 

Bereikbaar via 
hoogeveenivn@gmail.com 

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

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

https://twitter.com/IVNHoogeveen 

https://www.instagram.com/hoogeveenivn/ 

 

Fotobijdrage: Hero Moorlag, 

Grietje Loof, Johan Scheeres, 

Marian Brouwer, Janny 

Timmerman, Henny Bisperink, 

Andre Weima, Bernhard de 

Vries, Jan Mager 

 

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: Tamara Krikken, Grietje Loof 
Natuurkenners: Bart Pijper, Nina Oostwoud 

Struners: Daniela Mikkers, Linda Kolkman 
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, Erwin Bruulsema 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Henk Derks 
PR: Annemieke Blokzijl 
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