
IVN Peize  50 jaar. 

2003 

Op 26 maart 2013 is het 50 jaar geleden dat het IVN Peize opgericht is. Bij het 40 jarig 

bestaan is in 11 delen het ontstaan van het IVN Peize tot het 40 jarig jubileum op 26 maart 

2003 beschreven. Een logisch vervolg hierop is om in dit jubileumjaar, de periode 2003 tot 

26 maart 2013 onder de loep te nemen, tot het 50 jarig jubileum. 

De vereniging telde op 1 januari 2004 53 IVN leden en 209 infoleden met 4 ereleden. 

In 2003 werd de jaarvergadering in de Essen gehouden op 26 maart. De tot dan zittende 

voorzitter Arend Luinge trad af als voorzitter en stelde zich niet verkiesbaar, de functie bleef 

helaas vacant. 

Deze vergadering was het startsein van ons 40 jarig jubileum. De twee oudste leden van het 

eerst uur Roelof Luinge en Geert Rossing kregen uit handen van Arend een nestkastje 

aangeboden. Een van de eerste activiteiten van het pas opgerichte IVN in 1963 waren het 

bouwen en ophangen van een dertigtal nestkastjes om de natuurbeschermingsgedachte bij 

de plaatselijke bevolking van Peize te introduceren. In de pauze kreeg een sprakeloze Geert 

Rossing uit handen van burgemeester Hans van der Laan een Koninklijke Onderscheiding. Hij 

werd lid in de orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn verdiensten voor het IVN maar ook als 

bedenker van een aantal natuur- en cultuurhistorische projecten. Na de pauze hield Arend 

Luinge een boeiende lezing over “Water in de Peizermade”. 

De onlangs gestarte samenwerking met de afdelingen van Norg en Roden kreeg vastere 

vorm.  De besturen van de drie IVN afdelingen van Noordenveld hadden vanaf nu 2 maal per 

jaar een overleg met de wethouder van de gemeente Noordenveld.                                         

Voortkomend uit dit overleg was de Werkgroep Ecologisch Bermbeheer, die een aantal 

bermen in 2003 heeft geïnventariseerd en er werden afspraken met de gemeente 

Noordenveld gemaakt om deze bermen verschraald te beheren. Deze pilot werd in 2004 

voorgezet. Het streven is om in overleg met de gemeente Noordenveld te komen tot een 

natuurlijker beheer van de bermen.  

In 2003 werd er ook gestart met een wekelijkse column “Natuur Dichtbij” in het 

Roderjournaal , een coproductie van de IVN afdelingen Leek, Norg, Roden en Peize. 

In het jubileum jaar werden door het jaar heen verschillende acties gehouden zoals:                

*  alle leden en infoleden werd een nestkastje thuisbezorgd                                                                                      

* een foto en tekenwedstrijd met expositie in de Hoprank met als thema “Hoe zien wij de 

Natuur en hoe ziet de natuur ons”. Aan deze expositie was ook wedstrijd verbonden waar 

zowel voor de volwassenen als de jeugd 3 prijzen te winnen, de jury bestond uit Jan 

Kemkers, Jan Tuttel en Jille Eilander.                                                                                                     

* workshops Kunst en Natuur, Flip Drukker deed op 12 april de aftrap met de geschiedenis 



van linoleumsnijden waar door de deelnemers in de OBS de Eskampen (nog aan de 

Kipkampen) ook daadwerkelijk het mes ter hand werd genomen. 

De tweede werkshop was in handen van Bernadette Bijl onder haar leiding deden een 10-tal 

IVN-ers hun uiterste best om in de tuin van Mensinge een stukje natuur op het schilderdoek 

te krijgen.                                                                                                                                                                

* de zonnebloemwedstrijd voor alle leerlingen van de basisleerlingen van Peize en Altena.                             

* aanbieden van een leskist voor de drie basisscholen met een bomenwandeling door Peize 

en het Bosplan.                                                                                                                                              

*de lezing van Romke van de Kaa sloot het jubileumjaar in een volle zaal Boonstra af met de 

lezing “De natuurlijke tuin”. Tijdens deze avond kreeg het IVN Peize uit handen van Jur van 

Dalen, directeur van het landelijk IVN Amsterdam een zeefdruk aangeboden met daarop een 

gestileerde IVN-waterlelie. 

Om een blijvend tintje aan dit jubileumjaar te geven werd in de tuin van de Hoprank in het 

voorjaar op 2 maart 2005 (later tijdstip i.v.m. verbouwing gebouw en tuin) een bankje 

geplaatst en een lindeboom geplant. 

 

2004 

Een al langer bestaande wens van het bestuur van het bestuur om meer te gaan doen voor 

de kinderen, is in vervulling gegaan met de start van een jeugdclub. Op 16 januari 2004 was 

een groep van zeven enthousiastelingen bij elkaar om te brainstormen over de 

mogelijkheden het jeugdbeleid een meer structureel karakter te geven. Het initiatief kwam 

van Judith Hoogers, Kristini Wijnja, Dorien Pool, Olaf Scholten,Flip Klatter, Annemarie van 

Garderen en Wilma Abbink.  De insteek was om eens per twee maanden een activiteit voor 

de jeugd te organiseren. De eerste excursie was naar de Kijkboerderij Het Hogeveld in Eelde 

op 3 april 2004.  

Ook ging in 2004 er een nieuwe werkgroep Steenuilen van start. Henk Hendriks, Wilma van 

de Kraats en Guido van de Muyzenberg gaan zich inspannen voor het steenuiltje dat in het 

gebied tussen Donderen en Peize aanwezig is, hier te behouden. De aandacht voor de 

huisvesting van deze langzaam verdwijnende uilensoort is echter wat verslapt. Het doel is 

om te voorkomen dat het steenuiltje definitief dit gebied de rug toe keert.                          

Door het plaatsen van diverse nestkasten, gemaakt door Guido van de Muyzenberg hoopt 

men dat te realiseren. 

Ons Infoblad bestaat dit jaar 15 jaar, de eerste info verscheen op 24 januari 1990.  Geert 

Rossing was de grondlegger van deze info. En vele jaren zeer actief om ons via de info over 

tal van zaken te informeren het was een tweewekelijkse blad met een startoplage van 50 

stuks. Kristin Wijnja heeft in de loop van de jaren, de eindredactie van Geert overgenomen.      



Zij zorgde ervoor, dat het inmiddels maandelijks verschijnende Info gevuld werd met tal van 

interessante artikelen. 

2005 

De plannen voor de uitbreiding van het kleinschalige bedrijventerrein de Westerd in Peize 

zijn door de gemeente gepresenteerd. Het IVN Peize heeft in dit traject een actieve rol 

gespeeld, samen met de omwonenden, landschapsbeheer Drenthe en Bond Heemschut. 

In een vroeg stadium werden wij door de gemeente Noordenveld benaderd om met hen van 

gedachten te wisselen over de uitbreidingsplannen van dit terrein. Voorafgaand aan deze 

bespreking zijn wij met de hierboven genoemde partijen bij elkaar gekomen om te 

overleggen hoe we dit overleg in zouden gaan. Ons voorstel richting de gemeente zou zijn 

dat wij met een alternatief plan zouden komen waarin wij ons visie op de uitbreiding konden 

geven. In eerste instantie reageerde de wethouder enthousiast op ons voorstel. 

Teleurgesteld was de groep toen ze horen kregen dat de reactie van de gemeente negatief 

was, omdat het tijdschema onder druk stond dat hier geen ruimte voor kon worden 

gemaakt. De vier partijen volhardden echter in ons voorstel en gaven aan dat wij toch met 

een eigen plan zouden komen. In de daaropvolgende weken werd er een prachtig plan 

aangeboden. Het plan werd enthousiast ontvangen en de gemeente Noordenveld gaf aan 

zeker een aantal onderdelen in het definitieve plan over te nemen. Na het indienen van het 

plan duurde het geruime tijd voordat er een reactie van gemeentezijde kwam. Alvorens het 

plan ter visie werd gelegd, werden de initiatiefnemers van het plan door de gemeente 

bijgepraat. Hieruit bleek dat ons plan economisch niet haalbaar was en dat ook de 

verkeerstechnische oplossingen van ons plan niet uitvoerbaar waren gebleken. Vervolgens 

werd ons het nieuwe plan getoond, waarin het idee van de Peizerloop uit ons plan was 

overgenomen en waar de ontsluitingsweg in noordelijke richting was verplaatst.  Dat hier 

geen overleg met ons was geweest en dat ons plan niet goedgekeurd werd, werd niet in 

dank ontvangen. In de zienswijze die werd ingediend werd duidelijk aangegeven dat de 

groep niet tevreden was met de manier waarop het overleg tussen de gemeente en ons was 

verlopen. Aanvankelijk was het zeer positief begonnen maar na het indienen was er geen 

enkel overleg met ons geweest. Het bezwaar werd ongegrond verklaard en werd het plan 

aan de gemeenteraad voorgelegd. In tussentijds werd door ons in verschillende raadsfracties 

ons plan toegelicht, zodat zij ook goed op de hoogte waren met beide plannen. Tijdens de 

raadsvergadering werd er nog aangegeven dat de groep zich niet serieus genomen voelde.  

Na het uiteindelijke besluit is er een persoonlijk gesprek geweest tussen de wethouder en 

het IVN Peize , waarin nogmaals duidelijk werd gemaakt het jammer te vinden dat een 

proces wat zo goed begon, voor ons toch zo teleurgesteld geëindigd was.  Hier was begrip 

voor en van gemeente zijde wilde ook naar de toekomst toe de relatie graag goed houden. 

Dit resulteerde in een vervolggesprek, tussen de behandelde ambtenaren, de wethouder en 

het IVN Peize. Het verschilpunt van de Aanleg doortrekken naar de Groningerweg en de 

ontsluiting van de woningen op de Groningerweg zoals het plan er nu lag en het idee van het 



IVN om de entree van het dorp zoveel mogelijk groen houden werd besproken. De 

ontsluitingweg was niet bespreekbaar om de entree van het dorp zo groen mogelijk te 

houden werd er afgesproken dat de ontsluiting van de woningen naar de Groningerweg 

alleen voorfietsen en voetgangers wordt gemaakt. Dit houdt in dat de entree van het dorp 

zoveel mogelijk onaangetast blijft en de oude trambaan daar ter plaatse ook in takt blijft. 

Daarnaast wordt er extra ruimte in het plan gemaakt om het meanderen van de Peizerloop 

mogelijk te maken. Dit compromis was voor ons een belangrijk resultaat, vandaar dat er 

werd afgezien van verdere bezwaren. Deze lange weg, maar toch met dit goede resultaat is 

met name te danken aan de inzet van Henk Timmerman, die zich intensief met het proces 

heeft bezig gehouden.  

In het kader van IVN NatuurNetwerk kreeg het IVN Peize € 1500,- subsidie voor het project 

“Zichtbaar Landschap Stenhorsten”. De werkgroep gaat in de loop van volgend jaar van start.  

 

2006 

In de werkgroep Stenhorsten zaten Kristin Wijnja, Hermannus Ensing, ArendLuinge en 

Dorien Pool. Voor hen was het een bewogen jaar, vele plannen,veel werk, maar ook vele 

leuke momenten. In korte tijd is het gelukt , in constructief overleg met de boswachters van 

Natuurmonumenten, om de Bommelierroute te plannen en aan te leggen. In maart van dit 

jaar werd met behulp van een groep vrijwilligers het knuppelpad in de oude meander 

aangelegd  en een pad door het elzenbosje vrijgemaakt.  In  mei werden  hekken en 

bruggetjes gebouwd zodat een rondje lopen mogelijk is geworden. In het najaar werden 

routeborden en pijlen geplaatsts en werd er ook een routebeschrijving gemaakt.  Met het 

onthullen van 2 informatiebord aan de Brunlaan in het voorjaar van 2007 werd de route 

officieel geopend. Om het geheel af te ronden werd er nog een tentoonstelling in de Esrank 

gehouden met als titel “Stenhorsten door de tijd”. 

Indienen zienswijze door het IVN Peize betreffende voorontwerp Landinrichting Peize.        

Het IVN Peize is overtuigd van de noodzaak voor een grote waterberging. De mogelijkheid 

dat binnen de waterbergingsplannen de natuur de ruimte krijgt om zich uit te breiden is 

verheugend. Bovendien wordt met dit plan de EHS verder gerealiseerd. In het Voorontwerp 

Landinrichtingsplan Peize wordt in de inleiding gesproken over “de maatregelen voor het 

landschap zijn gericht op behouden en versterken van de kenmerkende structuur van het 

landschap”. Wij zijn hier helemaal mee eens en juichen dit streven van harte toe, maar wij 

zijn van mening dat daar in het voorgestelde voorkeursalternatief aan voorbij is gegaan. 

Vandaar dat het IVN Peize zich genoodzaakt voelt haar zienswijze hierop aan u 

(Landinrichtingscommissie) kenbaar te maken. De betrokkenheid leeft binnen het IVN Peize, 

velen hadden op de oproep gereageerd om mee te denken en mee te werken aan de 

zienswijze. In een grote groep van leden werden verschillende ideeën besproken en in een 

kleinere groep is de uiteindelijke zienswijze opgesteld. In de zienswijze kwamen tal van 



punten aan de orde van de voorkeur de EHS te realiseren  met een meebewegende berging 

tot aanleg van wandelpaden op de nieuw aan te leggen kaden. 

2007 

Op 27 april 2007 werd Jan van Bergen nietsvermoedend naar de Esrank gelokt, waar hij een 

volle zaal met mensen aantrof. Met een verbaasde blik en nuchter “Oh “,stak Jan zijn hoofd 

om de hoek van de kleine zaal van de Esrank in verwachting iemand aan te treffen die hij zou 

moeyen vervoeren met de VOR-bus. Al vlot volgede de opmerking dat hij een vermoeden 

begon te krijgen dat er iets bijzonders voor hem was geregeld.  Al twee jaren werd er achter 

de schermen gelobbyd om Jan in aanmerking te laten voor een Koninklijke onderscheiding 

als waardering voor de vele werkzaamheden die hij vrijwillig verricht in Peize. Vandaag was 

het dus zover, dat wethouder Jan Kemkers hem hier voor de onderscheiding opspelde en Jan 

zich nu lid kan noemen in de Orde van oranje Nassau. 

Eind augustus werd het faillissement van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe 

uitgesproken. Vanuit het IVN Peize betreuren we dat zeer. We hebben jarenlang zeer goede 

contacten onderhouden met verschillende medewerkers, waaronder Pieter Posthumus. De 

ondersteuning zowel in kennis als gereedschap en financiële middelen bij de uitvoering van 

vele projecten heeft het opknappen en onderhouden van menig landschapselement en de 

Heemtuin in Peize mogelijk gemaakt. We hopen dat het lukt om een doorstart te maken, 

zodat het werk in het Landschapsbeheer Drenthe voortgezet kan worden.                          

Hierdoor waren er even wat onzekerheden over het doorgaan rond de jaarlijkse 

Natuurwerkdag op de traditionele  eerste zaterdag van november in Peize. Maar het bestuur 

van het IVN Peize wilde niet tornen aan de traditie Natuurwerkdag Peize, die al langer 

bestond dan de landelijke Natuurdag. Door te improviseren met materiaal werd deze dag 

weer als vanouds een topper binnen het IVN Peize. Waar de bekende erwtensoep (die nu 

zelf werd gemaakt) en borrel onder de middag een vast en zeer gewaardeerd  onderdeel van 

is, in de boerderij van de familie Doedens.  Dit jaar werd er op 3 november werkzaamheden 

in het Tolnerbosje verricht door een vijftiental vrijwilligers. 

Het was dit jaar dat de 40ste IVN/Rode kruis avondtocht werd verreden. Albert Kosters en Jan 

van Bergen hebben na 40 jaar, een prestatie op zich, het stokje van de organisatie 

overgedragen aan Henk Timmerman. 

Het IVN-jaar werd traditioneel afgesloten met de Uitwaaiexcursie op de “derde kerstdag”. 

Dat er nog steeds belangstelling voor bestaat blijkt wel uit de opkomst voor deze wandeling. 

Met een kleine dertig personen werd er dit jaar een wandeling gemaakt rond Lieveren.       

De wandeling werd gemaakt onder deskundige leiding van Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer.   

Ons Infoblad bestond eind 2004 al weer 15 jaar, de eerste info verscheen op 24 januari 1990.  

Geert Rossing was de grondlegger van deze info. En vele jaren zeer actief om ons via de info 

over tal van zaken te informeren het was een tweewekelijkse blad met een startoplage van 

50 stuks. Kristin Wijnja heeft in 2001 de eindredactie van Geert overgenomen. Zij zorgde 



ervoor, dat het inmiddels maandelijks verschijnende Info gevuld werd met tal van 

interessante artikelen.  

Eind 2007 besluit Kristin te stoppen als redacteur van de info. Tevens stopt op dat moment 

ook Peter ten Hoor, die 2 jaar lang de lay-out van de info heeft verzorgd.                                 

Het stokje als redacteur wordt overgenomen door Bas Dam die de komende tijd vorm aan de 

info gaat geven. Vanaf dat moment verschijnt de info eens in de twee maanden en Kristin 

blijft op de achtergrond aan Bas bijstaan. 

 

2008 

Met enige regelmaat komt de excursie “Vroege Vogels” weer aanbod. Op zaterdagochtend 

17 mei 2008 hadden zich om 5.30 uurweer 13 mensen gemeld. Onze vaste gids Meindert 

van der Velde nam ons mee het Peizermade- gebied  in om diverse vogels te spotten. 

Doordat Meindert de verschillende vogels aan hun geluid al van verre herkent, wisten we 

waar we moesten stoppen om de vogels op te zoeken. Dan denk je, dat jouw verrekijker al 

een goed beeld geeft van wat je ziet, maar als je door Meindert zijn telescoop gekeken hebt 

zie je het pas echt goed, wat voor mooie kleuren sommige vogels hebben. Bij terugkomst 

hebben we nog even koffie gedronken bij Meindert thuis.  

Een vast onderdeel in het zomerprogramma is jarenlang een tuinbezoek in Peize en directe 

omgeving geweest. Dit jaar hebben we op 19 juni 2008 de tuin van Cocky Stottelaar bezocht. 

Je hebt nog geen idee als je voor de woning staat wat je gaat aantreffen bij dit tuinbezoek 

aan zo’n drukke doorgaande weg ,zoals de Groningerweg. Maar als je de poort naast het 

huis bent gepasseerd, ben je in één klap deze drukke wereld om je heen vergeten. Om op 

deze wijze een 6000 m2 oude kwekerij om te toveren tot de tuin zolas het nu is, moet je 

naast liefhebber ook een geweldige doorzetter zijn om dit te bereiken. 

Op het eind van het jaar 2008 gaat ook het IVN Peize digitaal en gaat er een website de lucht 

in van ons IVN Peize. De site is gemaakt door Peter ten Hoor van de uitgeverij Kleine Uil.       

In oktober gaf Peter aan Flip Klatter, Henk Wilkens en Bas Dam een introductie om de site te 

onderhouden. Nu de uitdaging aan de leden om nieuws aan te leveren want een site is leuk 

maar er moet wel af en toe wat nieuws op staan! Het IVN Bestuur hoopt met de nieuwe 

website vooral meer jongere mensen te bereiken. 

Peize heeft weer eigen bier, het Peizer Homelbier. De in 21 januari 1992 opgerichte 

werkgroep Hopteelt heeft als doel om te laten zien hoe vroeger hop geteeld werd. Een wens 

was was om met de plaatselijke brouwer van de toenmalige Peizer Hopbel Peizerhopbelbier 

te brouwen. Helaas is hier nooit van gekomen. Daarom zijn we des te blijer dat het nu wel 

gelukt is, dankzij hobby bierbrouwer Henk timmerman. Hij had al eens in 2005 aangegevn 

om van de door ons geteelde Peizerhop wel eens een biertje wilde brouwen. Dat klonk de 

werkgroep als muziek in de oren. Alleen de hopbelletjes lieten ons de laatste jarten 



behoorlijk in de steek. Maar in het najaar van 2008 is het er dan toch van gekomen, de 

geboorte van het Peizer Hommelbier. Op 15 september heeft de werkgroep de hop geplukt. 

De geplukte hop heeft een week liggen drogen in de schuur. Op 21 september is met deze 

gedroogde hop het bier gebrouwen. Na het brouwen heeft dit bier een week gegist, 

ongeveer vier weken gelagerd, waarna het bier is gebotteld, wat de naam mee kreeg van   

“En Grieze Hendr’k”. 

 

2009 

Werkgroep Jeugdnatuurclub bestaat op dit moment alweer 5 jaar. Een achttal enthousiaste 

ouders, die graag meer natuureducatie en natuurbeleving voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd willen bieden. Intussen is de Jeugdnatuurclub geliefd bij veel kinderen in 

Peize. Er is geen vaste groep kinderen maar toch een harde kern. Bijna iedere maand, 

behalve de zomervakantie, wordt er een activiteit georganiseerd, van een lezing over 

vogelspinnen tot het bouwen van hutten in het Bosplan. 

Werkgroep ooievaars plaatste op 27 maart 1996 het eerste ooievaarsnest aan de Brinkweg 

in Peize. Op 12 maart 2002 werd de paal van een nieuw nest voorzien, gemaakt door Jan van 

Bergen. Het nieuwe nest werd datzelfde voorjaar nog door een paartje in bezit genomen. 

Met als resultaat, dat er na tientallen jaren weer een jonge ooievaar in Peize werd geboren. 

De jaren erna waren steeds succesvol en vele jonge ooievaars zijn van dit nest gevlogen. De 

toenmalige initiatiefnemers liepen al enige jaren rond met het idee om de jongen eens te 

laten ringen. En dat gebeurde op 11 juni 2009 ’s avonds om 19.15 uur in het bijzijn van vele 

belangstellende. Doordat met behulp van een hoogwerker de jonge ooievaars naar beneden 

werden gehaald kon iedereen het ringen van dichtbij zien. Het ringen van de twee ooievaars 

werd gedaan door Jan Miske uit Emmen, bevoegd ringer de stichting STORK.                           

Na het ringen aan de Brinkweg werden eveneens twee jonge ooievaars bij de fam. Beeres in 

Altena van een ring voorzien.                                                                                                               

Op 13 maart 2010 werd de oude paal, die 15 jaar dienst had gedaan vervangen voor een 

nieuwe paal. Deze paal heeft een lengte van 6.60 m, wel een stuk korter dan de oude paal.  

Maar dat is alleen maar gemakkelijk voor ons zelf en voor de ooievaars maakt het niets uit. 

Eveneens werd het 9 jaar oude nest door een nieuw exemplaar vervangen.  

 

Boomfeestdag 2009 

De boomfeestdag was ook dit jaar weer een zeer geslaagde actie: 68 kinderen van de 2 

Peizer scholen zijn fanatiek bezig geweest om een circa 150 m lange singel in de Stenkorsten 

te planten. Sleedoorn, meidoorn, vuilboom, wilde appel wilde roos, maar ook een aantal 

stevige eiken werden op het grasklaverperceel bij Bommelier in de grond van 

Natuurmonumenten gezet. Boswachter Bart Zwiers zorgde voor het plantgoed en de 



begeleiding. Enkele ouders en leerkrachten en een aantal IVN-ers hielpen de kinderen met 

deze flinke klus. Het was hartverwarmend om te zien hoe blij en enthousiast de kinderen 

bezig waren “hun”bomen in de grond te zetten. Na wat drinken en koek werden de kinderen 

door Dorien Pool, Hermannus Ensing en Kristin Wijnja nog even meegenomen op een 

wandeling door het gebied. De ochtend was voor kinderen en helpers weer een waar feest. 

 

Op 14 maart werd er door Landschapsbeheer Drenthe en het IVN Peize een snoeicursus 

hoogstamfruitbomen georganiseerd in Peize, met 15 cursisten was dit volledig volgeboekt. 

De cursus was opgezet voor iedereen die het snoeien wilde leren of zijn/haar kennis erover 

opfrissen. Voorafgaand aan het snoeien werd er kort ingegaan op de verschillende vormen 

van beheer van stamfruit. Daarna gingen de cursisten zelf, onder begeleiding van de dcent, 

het geleerde in de praktijk brengen in de boomgaard, bij de familie Saat aan de Pol. 

Een bijzondere waarneming deed Arend Luinge bij het dieselgemaal Hamersweg, een dode 

snoek van 109 cm werd aangetroffen. De snoek bleek zich verslikt te hebben in een brasem. 

De brasem was te groot, ongeveer 45 cm, om door te slikken. Door de weerhaakjes in de bek 

van de snoek kon de brasem ook niet weer terug en zijn beide dieren gestikt. Het Nationaal 

Natuurhistortisch museum “Naturalis”in Leiden voegt deze combinatie toe aan haar collectie 

en zet deze op sterk water. 

Een bijzon                                                                                                                                   

Woesdagavond 20 mei voor Hemelvaart liet Janneke Krooneman met de hond een ommetje 

in Peize, toen ze aan de hemel een prachtig verschijsel zag. Eerst dacht ze nog dat ik een 

soort van spoken zag, of een UFO wellicht, maar gaandeweg wist zij dat het een echt 

natuurverschijsel betrof. Eenmaal thuis het internet op en jawel hoor, zij was getuige van 

een bijzon die prachtig aan de hemel prijkte. Deze bijzon werd overigens op vele plekken in 

Nederland gezien. Gelukkig maar, dat gaf haar vertrouwen dat zij het zich niet ingebeeld 

had. Helaas, had zij geen camera bij haar! 

Bijzondere waarneming deed Kristin Wijnja op 13 augustus. Aan de noordkant van de 

benzinepomp aan de Groningerweg zag zij  50 (!) ooievaars, die zich aan het verzamelen 

waren voor de trek. Het was al met al een ongelooflijk gezicht! 

Een bijzonder vlinderjaar.                                                                                                             

Barbara Tjemmes telde op 5 juli (dus op een dag) langs de Noorddijk en de Zuiderdijk         

100 kleine Koolwitjes, 75 Geaderde Witjes, 2 kleine Vuurvlinders, 8 Distelvlinders,                    

2 Dagpauwenogen, 12 kleine Vossen, 2 Gehakkelde Aurelia’s, 75 Koevinkjes en 75 bruine 

Zandoogjes. 

Subsidie Brinks Kampje.                                                                                                                                                       

We hebben eind 2009 € 5000,- subsidie gekregen van het het Aeolusfonds voor het 

opknappen van het Brinks Kampje. Daarnaast geeft de Gemeente Noordenveld een subsidie 



van € 2250,- voor aanplant van hagen. Het blijft een weilandje voor pony’s of schapen. Het is 

de bedoeling dat er in het voorjaar van 2010 begonnen wordt met de werkzaamheden. Het 

project betreft het inrichten van een weilandje op de hoek Oude Velddijk en Roderweg. 

Aanvankelijk was door de gemeente Noordenveld op deze plek woningbouw gepland. Door 

de grote weerstand tegen deze plannen van de Peize bevolking heeft de gemeente destijds 

besloeten het weiland slechts voor een gedeelte te bebouwen. IVN Peize heeft destijds de 

verantwoordelijkheid op zich genomen het weilandje in te richten, dit in samenspraak met 

de gemeente. Daarnaast heeft het Landschapsbeheer Drenthe adviezen gegeven voor het 

maken van een plan van aanpak. Het weilandje is genoemd naar de vorige eigenaar, wijlen 

de heer Brink. In Peize is een klein stukje land een kampje, vandaar Brinks Kampje.              

Helaas zijn er bezwaren binnengekomen van mensen in de buurt, maar ook een aantal 

mensen heeft naar de gemeente toe gereageerd dat ze de plannen wel zien zitten. Wij gaan 

ervan uit dat de beplanting volgend voorjaar nog de grond in gaat. 

 

Houtsnip.                                                                                                                                                       

Flip Klatter, een van de vaste schrijvers in ons infoblad, deed op een druilerige 

zondagmorgen in december een bijzondere tuinwaarneming. In zijn tuin had hij een 

houtsnip waargenomen. Enigszins ongewoon, want het is een behoorlijke schuwe vogel en 

valt niet echt op. De houtduif, met zijn lange snavel, de na achteren geplaatste ogen, de 

mooie bruine kleuren en magnifieke schakeringen op het verenkleed. Voor Flip kon de 

zondag niet meer kapot, want de houtsnip behoort bij zijn top tien favoriete vogels. 

 

2010 

Paaizer Blond 

De bestuurscommissie Herinrichting Peize heeft het brouwen van Peizer bier weer 

bereikbaar gemaakt voor het dorp Peize. Het biertje, Paaizer Blond is gebrouwen met hop 

uit de Hoptuin. Hobby-bierbrouwer, Henk Timmerman en de werkers van de Hoptuin zijn 

maar wat trots met dit resultaat.                                                                                                             

Op woensdag 12 mei 2010 heeft oud wethouder en (ex) lid van de bestuurscommissie Jan 

Kemkers de eerste kratten Paaizer blond aan vertegenwoordigers van de cafés Boonstra, 

Ensing, de Paiser Meul en de Peizer Hopbel overhandigd. Daarnaast heeft hij een cheque aan 

de mannen van de  Hoptuinwerkgroep gegeven. Deze cheque staat voor een nieuw 

toegangshek en bankje voor de hoptuin en een workshop biologisch hoptelen. 

 

 

 



Michiel Roede (in memorium 1937-2010) 

Op 7 mei overleed Michiel Roede. Michiel was IVN natuurgids en een natuurbeschermer in 

hart en nieren en rondom de jaren zeventig  en tachtig zeer actief in onze vereniging. Hij was 

bijzonder geïnteresseerd in de flora van Peize, getuige de uitgebreide inventarisatie in “Flora 

van Peize” en “Bermflora in Peize”, waaraan hij meewerkte. Michiel was een aantal jaren 

secretaris van het IVN Peize en hij schreef regelmatig bijzondere mooie stukjes in de Hopbel 

onder de naam M.R.  

De kerkuilen: hadden een beroerd jaar, er is dit jaar slechts één jong geringd. 

De Steenuil: op de Horst is een broedpaar en in Langbroek zijn er 4 jonge uiltjes uitgevlogen. 

De wilgen knotgroep heeft ook weer haar jaarlijkse snoeiwerk gedaan.  

De info verscheen dit jaar 5 keer en de redactie was in handen van Bas Dam. 

De natuurwerkdag was dit jaar op 6 november en de Heemtuin kreeg een metaforse. Hans 

van Montfoort had gelukkig al wat voorwerk gedaan door alles te maaien. De paden zijn 

opgehoogd met woudzand. De grote berg zand verplaatsen was een flinke klus en menigeen 

zal er ’s avonds last van hebben gehad. Tevens zijn er een aantal knuppelpaden gemaakt op 

de natte stukken bij de vijver en in het stukje bos naast de Heemtuin.  

 

2011. 

De werkgroep Hopteelt had zaterdag 12 februari bezoek van de Belgische bio-hopteler, Joris 

Cambie uit Poperingen. Naast de voltallige hoptuinwerkers waren ook Henk Timmerman en 

Bert van Guldener aanwezig. Henk, als amateur bierbrouwer en Bert, namens de 

bestuurscommissie Herinrichting Peize, die deze dag mogelijk heeft gemaakt.                          

Op deze “lesdag” werd aandacht besteed aan het maken van een teeltplan voor onze 

hoptuin, de bemesting, de zuurgraad van de grond en nog tal van tips, die de mannen goed 

in hun tuin kunnen inpassen. 

Geert Rossing (in memorium 1930- 2011) 

Op 23 februari bereikte ons het droevige bericht dat Geert Rossing na een kortstondige 

ziekte is overleden. Hij bereikte de leeftijd van 80 jaar. Geert was erelid van IVN peize en lid 

in de orde van Oranje Nasau.                                                                                                                    

Hij was op 26 maart 1963 één van de oprichters van onze vereniging. Vanaf die tijd heeft 

Geert zich met hart en ziel ingezet voor de doelen van de nieuwe vereniging, het bevorderen 

van het behoud van natuur en landschap, het beschermen van flora en fauna en het wekken 

van belangstelling en liefde voor natuur en landschapsschoon. Geert was ook de grondlegger 

van ons informatieblad de INFO, die in die tijd nog elke 14 dagen uitkwam. Het blad werd 11 

jaar lang door Geert verzorgd, een prestatie op zich om deze taak met toewijding te 



vervullen. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor Geert. Zijn inspanningen om het 

Groen Voorportaal van Peize in zijn geheel voor de toekomst te bewaren werden niet 

beloond. Het heeft hem veel verdriet gedaan. Het weerhield hem er niet van zich te blijven 

inzetten voor de vereniging. Het IVN Peize is Geert dankbaar voor zijn inzet en wij zullen hem 

blijven herinneren als een betrokken mens met een groot hart voor de natuur. 

Dit voorjaar is Brinks Kampje tot stand gekomen. Het grasveld omgeploegd en nieuw gras 

gezaaid. Een schelpenpad langs de fruithof met een dam en een duiker over de sloot richting 

de Floralaan en aan de andere kant sluit het pad mooi aan op het Burchtlaantje. Aan beide 

kanten van het pad is een meidoornhaag geplant, bedoeld om de mussen naar het kampje te 

lokken. Het geheel is omsloten met een beukenhaag, met een landhek als ontsluiting voor 

het kampje. 

Huiszwaluw. 

Huiszwaluwen zijn zomergasten. De winter brengen ze door in Afrika. Jaar a najaar keren ze, 

in april, terug naar het plekje waar ze geboren werden om zelf te nestelen. Het zijn 

kolonievogels, ze leven en broeden in groepen. Hun nesten zijn als kommetjes met een heel 

kleine vliegopening, tegen een bij voorkeur witte of crème kleurige overstekende dankrand 

op het noorden of oosten. Nu verblijven er in de zomer op meerdere plekken in Peize, 

waaronder aan de rand van de Lange Streeken. Maar ja, hoewel tegenwoordig de meeste 

nieuwbouwhuizen over prachtige dakoverstekken beschikken, is het ook een bekend 

verschijnsel dat juist in de nieuwbouwwijken de nesten systematisch verdwijnen / geweerd 

worden. Het is natuurlijk ook geen gezicht, zo’n prachtig zwaluwmetselwerkje aan de 

splinternieuwe dakgoot…………….                                                                                                

Welnu: een zwaluwtil biedt uitkomst! Een zwaluwtil staat ruim 5 meter boven de grond op 

een paal. Over het algemeen zijn er meerdere niveaus in de til, waaronder nestplaatsen 

beschikbaar zijn. Om de vogels te lokken, kunnen alvast een paar kunstbesten geplaatst 

worden, maar het beste is dat de vogels zelf aan het nestelen gaan. De komende tijd gaat 

het bestuur zich inzetten om een zwaluwtil te realiseren. 

2012 

Het nieuwe jaar begon met veel regen, het waterpeil had in de noordelijke provincies in 14 

jaar nog nooit zo hoog gestaan. De waterschappen hadden de handen vol om er voor te 

zorgen dat de boel niet zou onderstromen. Normaliter wordt het overtallige water naar het 

Lauwersmeer gepompt, maar de wind stond verkeerd in de Waddenzee. De waterberging 

van de Onlanden heeft op vrijdag 6 januari al haar diensten bewezen. 

Op 31 januari hield Maarten Loonen, onderzoeker en docent bij het Aretisch Centrum van de 

universiteit van Groningen, een presentatie over een belangrijke groep wintergasten, de 

brandganzen. Meer dan 60 geïnteresseerden volgden de prachtige lezing, waarin gedegen 

wetenschap gecombineerd werd met humor, wetenswaardigheden en avontuurlijke 



anekdotes. Al meer dan 22 jaar verblijft Maarten gedurende de zomerperiode op 

Spitsbergen, om de brandganzen te bestuderen. 

Zaterdag 1 september was er een excursie naar de tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen. 

Mede door de enthousiaste begeleiding van Lambert Sijens en het mooie weer kunnen we 

terugkijken op een geslaagde excursie. In het najaar van 2007 zijn de tuinen door Lambert 

Sijens en Jolanda Loonstra opgezet. 

Op 6 september werden Henk en Betsy Doedens verrast door een statig bezoek. Langs de 

oevers van hun vijver stapte gracieus een prachtige zilverreiger rond. Hoewel het een oase 

van rust is in de tuin aan de Kerkstraat, is het toch midden in het bewoonde gebied van het 

dorp. 

Op verzoek van de vrijwilligers van het Hertenkampje aan de Groningerweg een 

kerkuilenkast geplaatst in het nieuwe dierenverblijf op het kampje. Vroeger was er ook altijd 

een kast voor de uilen in nabije omgeving van het kampje, maar deze is inmiddels al enige 

tijd geleden verwijderd. 

In november kwam er een andere info in de brievenbus. Bas Dam had de redactie al weer 5 

jaren gedaan en wilde er maar eens mee stoppen. Hierbij willen we Bas  bedanken voor de 

vele jaren trouwe dienst. Omdat we dit jaar het 50 jarig jubileum van onze vereniging vieren 

hebben we gekozen een INFO nieuwe stijl. Het bestuur is voornemens het aantal INFO’s 

terug te brengen tot 2 hoogstens 3 keer per jaar. Dat geeft ons de gelegenheid voldoende 

kopy te verzamelen van en door leden. Maar ook om ons tijd te gunnen voor speciale 

aandacht voor een bepaald onderwerp, of voor één van onze leden. Onze nieuwe redacteur 

is Janneke Krooneman, ondersteund door Sophie Kattouw. Gezien de vele positieve reacties 

is de INFO nieuwe stijl bij de IVN-lezers goed ontvangen! 

 

2013  

10 januari Film in het land van de Drentsche Aa. 

De op 10 januari georganiseerde filmavond van de Historische Vereniging Pezie-Peize en het 

IVN Peize in zaal Boonstra bleek een goede keuze te zijn. De natuurfilm, in het land van de 

Drentsche Aa van Henk Bos en Janetta Veenhuizen trok een volle zaal.  Met deze avond is er 

een goede start voor het nieuwe seizoen gemaakt. 

 

11 februari 

Op de jaarvergadering zijn de plannen besproken om een zwaluwtil te plaatsen in de Lange 

Streeken. De plannen voor plaatsing met de gemeente Noordenveld zijn gestart en de 

opdracht tot bouw en plaatsing zijn ook weggezet. De zwaluwtil is voor het IVN Peize op de 



eerste plaats een natuurbescherming- en educatief project: de zwaluw is een bedreigde 

vogelsoort en staat op de rode lijst. Het wegnemen van de overlast van de huiszwaluw is een 

ander belangrijk aspect. De meeste huiseigenaren in een nieuwbouwwijk zijn niet 

gecharmeerd van deze rommelmakers onder de goot. Het IVN Peize hoopt dat de zwaluwen, 

die in dit gebied van nature voorkomen, onze Til snel weten te vinden. Als dit project aan zijn 

verwachting voldoet zal heel IVN Peize en zeker Sohie Kattouw, door haar vele inzet 

hiervoor, met veel plezier terug kijken op ons 50 jarig jubileumjaar. 

Op 26 maart 2013 bestond het IVN Peize 50 jaar, dus alle reden voor een klein feestje. Dit wil 

het bestuur graag met al haar IVN leden(met partner en kinderen) vieren op zaterdag 8 juni 

om 17.00 uur in de boomgaard  van Henk en Elly Wielink aan de Zuurseweg, door het 

organiseren van een jubileum-Barbecue. 

Ook al bestaat het IVN Peize 50 jaar en stelde de vereniging zich bij de oprichting als doel: 

het bevorderen van het behoud van natuur- en landschapsschoon, het beschermen van de 

flora en het wekken van belangstelling voor de natuur. En nu ,dus 50 jaar later zijn de 

doelstellingen van vroeger nog steeds broodnodig. 

De periode 26 maart 2003 tot 26 maart 2013 maar ook tot het 50 jarig jubileumfeest, op 

verzoek van het bestuur van het IVN Peize onder de loep genomen door,                                                                          

Ben Stellink. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


