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Waar we staan

Een periode van totale maatschappelijke stilstand, zoals we die het 
afgelopen anderhalve jaar, in meer of mindere mate hebben meegemaakt, is 
ellendig, maar biedt ook tijd en ruimte om eens naar jezelf te kijken en te 
bedenken hoe je ook alweer in de wereld stond. Dat geldt niet alleen voor de 
individuele mens, maar ook voor een vereniging als IVN Roden-Norg.

Het bestuur vroeg zich af hoe het na de epidemie verder zou moeten gaan 
met onze vereniging. Natuurlijk willen we weer excursies, cursussen en 
voordrachten organiseren, ons tijdschrift blijven uitgeven en 
inventarisatiewerk doen, maar de vraag is op welke manier we dat moeten 
gaan doen. In het verleden deed de vereniging van alles, maar de 
omstandigheden waren toen echter anders dan ze nu zijn. Het werd tijd om 
ons te beraden op de toekomst van IVN Roden-Norg.

Wat we willen

Wat we belangrijk vinden en wat we willen ligt eigenlijk al besloten in 
onze naam: IVN, Instituut Voor Natuureducatie. De mensen voorlichten over 
de waarde van de natuurlijke omgeving, dat is waar IVN voor staat. Dat is - 
we horen het u denken - inderdaad enerzijds nogal hoog gegrepen en 
anderzijds tevens nogal breed en een beetje vaag.

Meer in detail geformuleerd zien we als doelen van IVN Roden-Norg:
1. natuurgerichte educatie van onze jeugd
2. natuurgerichte voorlichting/educatie aan volwassenen
3. vraagbaak zijn voor de burgers van Noordenveld
4. actief volgen van en participeren in het groenbeleid van gemeente,
       provincie en beheerders
5. veldwerk zoals inventarisatie van flora en fauna
6. een vereniging zijn waarin natuurminnende mensen elkaar
       kunnen treffen.

Om deze wensen te realiseren zijn er goede plannen en middelen nodig, 
maar vooral mensen die het leuk vinden om actief mee te doen. 
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Wat we gaan doen

     Educatie

Voor natuurgerichte educatie van de jeugd, zowel de jonge als de iets 
oudere, willen we projecten organiseren voor bepaalde leeftijdscategorieën. 
We deden al een aantal activiteiten, zoals het jaarlijkse scholenproject in 
Roden, scharrelkidsactiviteiten in Norg, de slootjesdag en de nacht van de 
nacht. Die activiteiten willen we houden en daarnaast gaan we samen met 
IVN-Noord ons meer richten op de scholen in onze gemeente. Met de 
Natuurplaats Noordsche Veld zullen we de contacten koesteren en gaan we 
jeugd- en kinderactiviteiten organiseren. Als er voldoende belangstelling is, 
kan er weer een scharrelkidsgroep opgericht worden, die gebruik kan maken 
van een van de raatakkers bij de Natuurplaats.

Activiteiten voor volwassenen (en kinderen) die we gaan organiseren zijn 
excursies, bijv. door de mensen van de vlinderwerkgroep, de vogelwerkgroep 
en de florawerkgroep; cursussen als de cursus biologisch tuinieren en de 
composteercursus; lezingen die we in ieder geval twee keer per jaar willen 
plannen.

De natuurgidsenopleiding Drenthe 2020-2021 heeft onze vereniging versterkt met 
vier gidsen. Deze vier zullen in IVN Roden-Norg een gidsengroep vormen die nauw 
samen zal gaan werken met de hun medecursisten van IVN Groningen-Haren en 
IVN-Zuidlaren. Misschien zullen zich nog meer ex-cursisten aansluiten, in ieder geval 
is het de bedoeling een sterke groep gidsen te vormen voor ons en onze 
buurverenigingen.

     Veldbiologische activiteiten

Voor veldbiologische activiteiten moeten een essentieel onderdeel blijven uitmaken 
van IVN Roden-Norg. Inventarisatie van soorten in onze directe omgeving is leerzaam, 
leuk en belangrijk. De resultaten van observaties kunnen toegevoegd worden aan 
landelijke onderzoeken om op die manier een beeld te krijgen van de status van de 
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natuur in Nederland.
Hiervoor zijn goede relaties met de beherende instanties een vereiste en moeten we 

onze leden stimuleren om aan inventarisaties mee te doen. Jaarlijks zijn er verschillende 
tellingen zoals de tuinvogeltelling en de spinnentelling, maar door het hele jaar kan men 
de eigen tuin inventariseren en de resultaten in een landelijk systeem bijhouden. Voor de 
gevorderde observatoren zijn er mogelijkheden om in vaste gebieden of kaarthokken te 
inventariseren en te tellen. In de verschillende werkgroepen kunnen beginners onder 
begeleiding van ervaren werkgroepleden ervaring opdoen.

     Tastbare zaken

IVN Roden-Norg heeft twee vlindertuinen en enkele paden, die blijvend 
aandacht en zorg behoeven.

Het struin-en-duinpad is een in 2020 helemaal opnieuw ingericht met uiterst 
degelijke, houten speeltoestellen die niet makkelijk te beschadigen zijn. Het 
pad moet onderhouden worden en daarvoor hebben we met de gemeente en 
de camping Norgerberg afspraken gemaakt. Ook werd de aansprakelijkheden 
goed geregeld. Het is een echte trekpleister voor kinderen en in de zomer van 
2020 en 2021 werd er intensief gebruik van gemaakt.

Naast het struin-en-duinpad, dat behalve spel tevens aandacht vraagt voor 
leuke natuurweetjes voor kinderen, ligt in de Langeloërduinen ook het 
natuurpad, dat vooral bedoeld is voor het geven van natuurinformatie. Het 
natuurpad slingert door het hele gebied en is voorzien van ca. 45 paaltjes 
waarvan de nummers verwijzen naar teksten in het informatieboekje dat bij 
het pad hoort en op de camping de Norgerberg aangeschaft kan worden. De 
paaltjes, die hun langste tijd gehad hebben, zullen vervangen worden door 
goed herkenbare routemarkeringen en het routeboekje zal dan eveneens 
geactualiseerd worden.

Drie van de nieuwe gidsen hebben tijdens de opleiding gezamenlijk een 
educatief project gedaan tijdens de opleiding over pingoruïnes en daarbij 
enkele goed beschreven routes uitgewerkt die we op gaan nemen in ons 
aanbod. Ook voor deze routes zullen informatieboekjes gemaakt worden en 
de routes zelf zullen worden opgenomen in de route-app van IVN.

IVN Roden-Norg heeft twee vlindertuinen, een in Roden en een in Norg. 
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Het karakter van beide tuinen verschilt: de tuin in Norg is vooral bedoeld 
voor het publiek en ligt in het dorp en de Rodense vlindertuin, die op het 
terrein van de Vrije Tijd Tuinders ligt, wordt met name ook ingezet voor 
educatieve doeleinden, zoals bij het jaarlijkse scholenproject. Bij uitbreiding 
van onze educatieve activiteiten willen we het gebruik van de beide tuinen 
intensiveren.

Ons tijdschrift geniet een goede reputatie onder leden en donateurs en is 
tevens een extern visitekaartje. Het wordt ook uitgedeeld aan bezoekers van 
activiteiten en andere belangstellenden. Voorlopig willen we de papieren 
uitgave handhaven juist omdat zoveel mensen dat zo op prijs stellen. 
Misschien dat het ooit eens digitaal moet worden, maar zover is het zeker nog 
niet.

Onze website moet een prominentere rol gaan spelen in de vereniging. Bij de 
fusie heeft IVN Roden-Norg zich aangesloten bij de IVN-portal. Het bijhouden 
van de site wordt daarmee makkelijker en onze activiteiten verschijnen ook in 
de landelijke agenda. In 2022 zal een nieuwe portal gebouwd worden, omdat 
het programma waaronder het nu draait niet meer ondersteund wordt.

Leden

Onze vereniging bestaat bij de gratie van de leden, zo’n 225. Zoals 
gebruikelijk zijn niet alle leden even actief en dat hoeft ook niet, maar de 
verhouding moet wel zodanig zijn dat de actieve groep niet te klein wordt. We 
willen proberen om de leden meer te betrekken bij activiteiten en 
werkzaamheden en meer jongeren te interesseren voor onze vereniging. We 
gaan hiervoor te rade bij een medewerker van IVN die meerdere afdelingen 
geholpen heeft bij de opzet van een effectief ledenbeleid. Verder gaan we 
onderzoeken of een aparte kinder- en/of jeugdgroep levensvatbaar is.

Alle leden van IVN zijn begaan met onze eigen groene omgeving en zijn 
geïnteresseerd in de natuur en het milieu. Onder de ivn-ers zijn experts te 
vinden op vele gebieden en die zijn meestal graag bereid om anderen van hun 
expertise te laten profiteren. Onze experts zijn vooral te vinden in de 
werkgroepen.
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Werkgroepen

IVN Roden-Norg heeft werkgroepen waarin mensen met specifieke 
interesses samen activiteiten ondernemen, zoals het organiseren van

excursies, cursussen en het doen van inventarisatie en monitoring. Het zijn 
subgroepen binnen de vereniging waar zich veel leuke en interessante dingen 
afspelen die voor een belangrijk deel IVN maakt tot wat het is, een club van 
enthousiaste mensen met serieuze interesse in de natuur.

Op dit moment hebben we de florawerkgroep, de vlinderwerkgroep, de 
jeugdwerkgroep en de milieuwerkgroep. Er lijken goede kansen te zijn om 
weer een actieve vogelwerkgroep van de grond te tillen. De vlindertuinen 
worden verzorgd door min of meer vaste groepen en eigenlijk zijn dat ook 
werkgroepen.

Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur IVN Roden-Norg in de formele 
contacten met de gemeente Noordenveld, de provincie, de gebiedsbeheerders 
en andere instanties. Bij het onderhouden van deze contacten voeren we een 
constructief beleid en doen we ons uiterste best altijd in gesprek te blijven. Dit 
beleid zullen we continueren, wat niet wil zeggen dat we altijd de andere 
partij(en) zullen volgen. We blijven kritisch en toetsen de plannen en 
maatregelen van gemeente, provincie en beheerders aan de uitgangspunten 
van verantwoord natuur- en milieubeheer en dat kan in principe ook leiden 
tot formele procedures.

Naast de werkgroepen is er een redactieraad die zich bezighoudt met het 
tijdschrift en een werkgroep websitebeheer.

Kortom ...

IVN Roden-Norg wil een levende en levendige vereniging zijn waar 
natuur, zorg voor de eigen omgeving en natuureducatie centraal staan. 
Betrokken en actieve leden zijn daarvoor een voorwaarde en een effectief 
ledenbeleid zal dan ook de komende jaren belangrijk zijn.

De werkgroepen moeten wat meer onder de aandacht van de leden, 
donateurs en anderen gebracht worden. Het zou mooi zijn als ze extra leden 
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zouden kunnen aantrekken. 

De website moet het digitale platform van de vereniging zijn. Er komt een 
nieuwe site en er zal gewerkt worden aan een aantrekkelijk en goed bruikbaar 
geheel.

Twee keer per jaar zal het tijdschrift NatuurRondom verschijnen en 
verspreid worden onder de leden en de donateurs.

De samenwerking met IVN-Noord en de Natuurplaats Noordsche Veld zal 
geïntensiveerd worden om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen voor de 
scholen in de gemeente.

Het bestuur zal de contacten met overheden en beheerders blijven 
behartigen, participeren waar mogelijk en de procedurele weg bewandelen als 
dat niet te vermijden is.

Projecten en bijzondere activiteiten zullen door het bestuur in overleg met 
betrokken werkgroepen en leden geregeld worden.
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