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Agenda 
 

Donderdag 16 febr. Vriendenlezing Hortus Haren: medicinale 

planten: zegen of zorg? (aanvang 20 uur) 

 

Zaterdag 18 februari Natuurkids: Het maken van een Insectenhotel 

 

Zondag 19 februari Een winterse speurtocht door Park Groenestein 

 

Maart – mei   Vogelcursus voor beginners 

 

Dinsdag 13 maart ALV IVN-afdeling Groningen/Haren 

 

Zaterdag 24 maart Voorjaar in het Noorderplantsoen. 

 

Zaterdag 14 april Vogelexcursie Lauwersmeer 

 

17 april   Sluitingsdatum inleveren stukken Groeningen 

 

April - juni  Basiscursus Wilde Planten 

 

Zondag 6 mei  Bloeiende bomen in Appèlbergen 

 

Zaterdag 12 mei Provinciale IVN-dag m.m.v. IVN Grootegast 

 

Zondagmorgen 13 mei Vroege vogelexcursie in het Stadspark  

 

Zaterdag 9 juni  Vogelexcursie middag/avond Bargerveen 

 

Zondag 10 juni  Fietsexcursie Stedelijke Ecologische Structuur 

 
Zaterdag 29 sept. Werkdoedag Jeugd & Jongeren 
 

Meer informatie elders in deze Groeningen.  
 

!! De meest actuele informatie t.a.v. de agenda is te vinden op de website: 

http://www.ivn-groningenharen.nl/ 



Groeningen 2012-1 

 

 

2 

 

Meidoornlaan 3 

9771 AN  Sauwerd 

tel. 050-5269734 

 

www.ekoschilder.nl 



Winter 2012 

 
 

 

3 

 
 

 



Groeningen 2012-1 

 

 

4 

Inhoudsopgave 
 

Van het bestuur............................................................5 

 

Van de redactie ............................................................7  

 

Impressie van de bomencursus herfst 2011.................8  

 

Natuurkids: Het Vogeldiner.......................................11  

 

Herhaalde oproep: Vacatures binnen de afdeling......13 

  

Gezocht boekenwurm met verkooptalent ..................14  

 

2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bij ...................15  

 

Aankondiging Vogelcursus voor beginners 2012 .....16  

 

Aankondiging Basiscursus Wilde Planten.................16  

 

Publieksexcursie 8 januari 2012................................17  

 

Leven met water ........................................................18  

 

IVN-programma winter/voorjaar 2012......................20 

    Excursies................................................................20 

    Cursussen...............................................................20 

 

Adressen e.d. .............................................................21 

    IVN-Afdeling Groningen/Haren............................21 

    Bestuur...................................................................21 

    Ledenadministratie ................................................21 

    Contributie/administratie .......................................21 

    Indeling werkgroepen en coördinatoren ................22 

     IVN Consulentschap Groningen...........................22 
  

 
Foto omslag: Haas in het nauw (foto H. van Steenis) 



Winter 2012 

 
 

 

5 

Van het bestuur 
 

Beste leden en donateurs, 

 

Voor u ligt alweer het winternummer van Groeningen. Een winter die tot 

nu toe nog geen sneeuw of ijs te zien heeft gegeven.  Dat zal voor de één 

een opluchting zijn, degene die ‘s ochtends vroeg naar zijn werk moet en 

het ijs van de voorruit moet krabben en voorzichtig moet chaufferen op 

gladde wegen. De ander is teleurgesteld dat de romantiek van het 

besneeuwde landschap en de Elfstedentocht weer eens uitblijft.  

 

Ook laait elk jaar weer de discussie op of de zachte winters wellicht niet 

veroorzaakt zijn door de klimaatverandering. Waarbij we wel weer even 

vergeten dat we de afgelopen jaren een aantal zeer strenge winters met 

sneeuw hebben gehad. Vorig jaar hadden we een witte kerst. Dus wat die 

klimaatverandering betreft zal de waarheid zoals altijd wel weer ergens in 

het midden liggen. Wat wel een blijvertje lijkt is de bakken water die we 

steeds meer over ons heen krijgen. Daar heeft onze provincie de laatste 

weken helaas een hoofdrol in gespeeld en het zal nog een hele klus 

worden voor de waterschappen (en feitelijk voor ons allemaal) om de 

komende jaren onze voeten droog te houden. Er lijken meer structurele 

maatregelen nodig om onze eeuwige strijd met het water ook in de 

toekomst te winnen. 

 

Dat deze zachte winter (en ook vele neerslag) consequenties voor de 

natuur heeft, is in elk geval duidelijk. Als u de natuurrubrieken in 

kranten, tijdschriften en op websites een beetje gevolgd heeft, zult u 

gemerkt hebben dat er behoorlijk wat van slag is.  Allerlei muggen steken 

de kop op, de zwarte en witte elzen en hazelaars blijken al hun 

bloeiperiode weer gehad te hebben en de eerste hooikoortspatiënten, 

waaronder ondergetekende, hebben zich al weer gemeld. 

Maar wat de gevolgen ook zijn, er zal altijd wat te genieten blijven in de 

natuur. Het IVN gaat onverminderd door met mensen enthousiast te 

blijven maken, ook in deze crisistijden.  

 

Een landelijk speerpunt, we hebben het al vaak gezegd, is het bereiken en 

enthousiast maken van jonge mensen. Zoals u weet hebben wij al weer 

een tijdje onze nieuwe werkgroep Natuurkids. Deze werkgroep is tot nu 
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toe een groot succes.  Afgelopen week heeft onze werkgroep OOG-TV 

‘gehaald’ met een item over kinderen die in het tuincomplex Tuinwijk in 

de stad bezig waren met het vervaardigen van voedselpakketjes voor de 

overwinterende vogels. Het is letterlijk hartverwarmend om deze 

kinderen met hun ouders bezig te zien.   

 

Het landelijk IVN wil ook ambitieus het nieuwe jaar in. Er is een 

campagne op touw gezet om het IVN nog meer onder de aandacht te 

brengen van het grote publiek. Er wordt intensief gewerkt aan een betere 

website waar op den duur ook de ledenbestanden van alle afdelingen aan 

gekoppeld gaan worden. Deze zomer is het IVN ook prominent aanwezig 

bij de Floriade, de Wereld Tuinbouw Expo in Venlo.  

 

Onze eigen afdeling heeft weer te maken met wat personele wisselingen. 

Onze penningmeester is inmiddels vervangen en onze secretaris Lammert 

Tiesinga heeft zijn tweede ‘termijn’ er ook opzitten en dient een opvolger 

te krijgen. Een brief hierover heeft u al ontvangen. Wij drukken u 

nogmaals op het hart om hier over na te denken. Het werken als 

vrijwilliger en/of bestuurslid bij het IVN geeft veel voldoening en hoeft 

niet veel van uw tijd te kosten. 

Rest mij u tenslotte nog te wijzen op onze Algemene Ledenvergadering 

van 13 maart waar wij hopen u onze nieuwe penningmeester en secretaris 

te kunnen voorstellen. Ook staat er weer een prachtige lezing na de pauze 

op het programma.  

 

Fijne winter toegewenst en veel geluk in 2012. Namens het bestuur, 

 

          Carlo Ensing, voorzitter 
Foto’s Natuurwerkdag Suikerunie 5 november 2011 
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Van de redactie 
 

De wintereditie van de Groeningen voor uw neus. En is het al winter? Bij 

mij bloeien de sneeuwklokjes ook zonder dat er sneeuw ligt trouwens…. 

 

In deze Groeningen twee aankondigingen voor cursussen! De populairste 

twee volgens mij: dus snel boeken, als u dat nog niet gedaan hebt! Ook 

de aankondiging voor de ALV met lezing.  

En een stukje over het water dat ons begin januari aan de lippen stond in 

Groningen. Mooie foto’s van Hans van Steenis. Kijk anders even op de 

website in de Groeningen (ja daar staat ie ook), als ze wat minder mooi 

overkomen in deze gedrukte versie. Er staan zo en zo mooie foto’s en 

filmpjes van die week op o.a. Youtube. Elk nadeel heeft z’n voordeel 

toch?! 

 

De oproep voor ondersteuning van de werkgroep PR en Communicatie 

staat ook al een jaar. Extra handen voor één van onderstaande taken zijn 

nog steeds welkom. Voor contact zie onderaan deze bladzijde. 

- verspreiding folders 

- verspreiden persberichten 

- MijnIVN actief vullen/bijwerken etc.: de algemene database van het 

IVN waarop alle informatie wordt gedeeld 

- bestuurstaken PR&Communicatie (bijeenkomsten, jaarverslag e.d.) 

- algemene coördinerende taken (tussen bestuur, mensen, folder, 

Groeningen, website, marktkraam etc.) 

- maken Groeningen 4 maal per jaar 

- één of 2 keer per jaar bij een IVN-stand 

 

Als laatste: de sluitingsdatum voor het inleveren van informatie, verslag 

en nieuwtje van de voorjaarseditie van Groeningen is 17 april 2012. 

 

Veel leesplezier gewenst met deze Groeningen!! 

 

Kees van de Ven 
 

Reacties 
Per e-mail: ivngroeningen@planet.nl of per post: IVN-Afdeling 

Gron./Haren, t.a.v. de Groeningen, Postbus 1573, 9701 BN Groningen 
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Impressie van de bomencursus herfst 2011 
 

Al een paar keer heb ik vogelcursussen gevolgd bij het IVN.  Atijd erg 

leuk en leerzaam. En in het verre verleden in mijn vorige woonplaats een 

wilde plantencursus. Toen ik zag dat het IVN ook een bomencursus had, 

dacht ik gelijk: daar wil ik ook naar toe. Bomen zijn zo mooi. Het is 

boeiend om er meer over te weten.  

 

Bij de kennismaking in de eerste les zijn bekenden van de vogelcursus 

die ook willen weten in welke boom die vogel zit. We hebben een groep 

enthousiaste curusleiders: Ernst, Janneke, Eunice, Rene en Manfred. Het 

is interessant om te horen dat alle planten en bomen ontstaan zijn uit 

eenvoudige waterplanten die de oever op gegroeid zijn en zich steeds 

beter hebben aangepast aan het leven op het land. Varens blijken in de 

evolutie oude planten te zijn en grassen jong. Eunice legt ons het verschil 

uit tussen doorns en stekels. Doornroosje blijkt eigenlijk Stekelroosje te 

zijn. Daardoor halen we ze nooit meer door elkaar.   

 

 
 

In de 2
e
 helft van de les gaan we in kleine groepjes bladeren 

determineren. Janneke legt ons uit wat de bedoeling is. Er ligt een 

indrukwekkende uitstalling met allerlei bladeren, soms met verse 

stammetjes van Manfred erbij. Het is even wennen met de 

determinatietabel, maar al snel zijn we trots dat we zonder problemen 

met de tabel gewone soorten als beuk, tamme kastanje en linde eruit 

halen. Overmoedig pak je dan ook minder bekende bladeren van de tafel. 
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Onze cursusleiders hebben ze namelijk overal vandaan gehaald. Soms 

zelfs speciaal uit het Lauwersmeergebied om ons met iets speciaals te 

verrassen. En ons dan heel belangstellend te volgen als we in de 

determinatietabel vastlopen. Zo zijn we een keer niets vermoedend bezig 

met de tak van een mispel. Tot grote verbazing van onze cursusleiders en 

vooral onze eigen verbazing, lopen we in 1 keer de tabel door om uit te 

komen op de mispel.  

 

Maar veel soorten zijn best lastig. Neem nou de wilg. Er zijn zoveel 

bastaards. En hoezo is het logisch dat de boswilg ook waterwilg genoemd 

wordt? Maar Rene haalt ze feilloos uit elkaar. Hij is de super-specialist 

onder de curusleiders. Op excursies heeft hij ook hele praktische lessen, 

bv. als een blad wit of grijs is, is het altijd behaard.  

Eunice kan veel vertellen over de kleine beestjes in en om een boom aan 

de rand van een open plek in Appèlbergen. De beestjes hebben de boom 

nodig en de boom de beestjes ook. Later hoor ik dat ze bezig is om een 

nieuwe cursus te maken over kleine beestjes. Even verder staan we bij 

een groepje jonge scheuten van een esdoorn en we discussieren of dit een 

noorse of een gewone esdoorn is. Het heeft van alle twee wat weg. 

Daarna zien we dat de noorse en de gewone door elkaar staan. We 

hebben dus allemaal een beetje gelijk. In het natte veen groeit veel gagel. 

Dat hebben we net in de les behandeld. Prettig dat hij ook groeit op de 

plekken die we geleerd hebben. Hij ruikt erg lekker. Daardoor vergeet ik 

hem niet meer. 

 

We kunnen op de les vaak lang niet alle bladeren determineren die op de 

tafel leggen. De tijd is zo om. Als we een keer de les verlaten en naar de 

volle tafel onaangeraakte bladeren  kijken, zie ik een beteutert gezicht 

van een cursusleider. Er lag zo’n mooie en speciale tak bij die niemand 

heeft gepakt. Hij staat nog in bloei ook. Ik krijg hem mee naar huis en 

kom uit op gaspeldoorn. Het takje heeft nog heel lang om mijn 

dressoirkast gelegen. En in de kerstvakantie in Madeira zag ik ineens 

overal gaspeldoorn in bloei. Die vergeet ik ook niet meer. 

De les over de ontwikkeling en opbouw van het bos vind ik heel 

interessant. Ik snap nu ook waarom de gelderse roos in mijn tuin 

verdrongen is door snelgroeiende struiken als kardinaalsmuts en 

meidoorn. In Appelbergen herkennen we de jonge pioniersbomen die 

rond een open plek met een ven zijn opgekomen. Mooi. Tot groot 
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verdriet van Rene is een groep vrijwilligers bezig om ze te te rooien. We 

maken een praatje met de enthousiaste vrijwilligers. Wel verwarrend dat 

met de beste bedoelingen er zo verschillende ideeen over natuurbeheer 

zijn. 

 
 

We hebben geluk dat de herfst zo zacht is. Het blad zit nog tot aan de 3
e
 

excursie aan de bomen. Dat is zoveel gemakkelijker dan een kale boom. 

Je moet het dan echt van de knoppen hebben met een knoppentabel. 

Soms komen we er helemaal niet uit en ziet Ernst ons stuntelen. Na een 

poosje kom ik erachter dat je goed naar Ernst moet luisteren. In zijn 

enthousiasme geeft hij veel cryptische aanwijzingen, zoals ‘de beuk erin’. 

We zijn best een enthousiaste groep. Als het gaat regenen gaan we 

gewoon door met ponchos, regenpakken en laarzen. De laatste 

excursiedag is het de hele ochtend niet droog geweest, maar een klein 

fanatiek groepje gaat toch Friescheveen in. Heel verrassend om daar oude 

fruitbomen tegen te komen. Manfred vertelt vanuit de praktijk over het 

beheer.  

 

Alles wat we geleerd hebben kunnen we nog 1 keer in praktijk brengen. 

In mei hebben we een soort terugkom-excursie, omdat de bomen dan in 

bloei staan. Ik ben benieuwd of ik de opgedane kennis dan weer paraat 

heb.  Ernst, Janneke, Eunice, Rene en Manfred bedankt voor jullie 

enthousiasme. Het was een leerzame en gezellige cursus.   

 

Margo Roelofs (foto’s: Ana Buren) 
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Natuurkids: Het Vogeldiner 
 

Er waren eens 21 natuurkids die een heerlijk vogeldiner maakten.... 

en alle vogels in de stad hadden het erover! 

 

Woensdagmiddag 4 januari verzamelden kinderen en ouders zich in de 

kantine van Tuinwijck om een exclusief diner voor de Groningse vogels 

te bereiden. Een aantal leden van de IVN werkgroep Natuurkids, had 

deze activiteit voor de enthousiaste kinderen groots voorbereid. Er was 

materiaal om zadentaartjes te maken en te versieren. Dat gebeurde vooral 

met eetbaar goed voor de vogels zoals strooivoer, zonnebloempitten, 

besjes, havervlokken, stukken kokos en alles wat kinderen zelf hadden 

meegenomen.  

 
 

Er waren dennenappels, hazelnoothulzen, kransen om te versieren met 

wintergroen en wintervoer en hangende stammetjes die de kinderen 

konden vullen met vet en voer. Daarnaast konden de kinderen van lege 

drankpakken voederhuisjes maken en ze versieren met natuurgroen. 

Natuurlijk ontbrak de geregen pindaslinger ook niet in het geheel.  

 

En dan de kinderen...wat een enthousiasme! Veel kinderen wisten wel 

wat te vertellen over welke vogels we in de tuin kunnen vinden en 

waarom het eigenlijk nodig kan zijn om vogels in de tuin te voeren.  
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Van onder tot boven vet geworden, 

maakten ze de ene na de andere 

creatie en de tafel waar het 

vogeldiner uitgestald werd raakte 

voller en voller. Zelfs ouders werden 

in verleiding gebracht mee te doen 

en verschillende volwassenen 

vertrouwden mij toe dat ze het zelf 

eigenlijk ook wel erg leuk vonden 

om mee te doen. 

 

Om het feest compleet te maken, 

wilde OOG-tv wel opnames maken. 

Groot en klein werd door hen 

gefilmd en geïnterviewd over 

waarom de werkgroep Natuurkids dit 

soort activiteiten belangrijk vindt, maar ook vertelden kinderen wat ze 

gemaakt hadden.  

 

Wilt u ook even meegenieten van de sfeer op deze geslaagde 

Natuurkidsmiddag, kijk dan op OOGtv.nl en zoek onder het kopje 

“Gemist” naar natuurkids.  

 

Zouden uw kinderen hier 

ook enthousiast over 

kunnen zijn of kent u 

kinderen die dit leuk 

zouden vinden?! 18 

februari (dierenhotel 

maken) en 25 maart 

(excursie Koeien Vogels) 

staan ook al activiteiten 

gepland voor echte 

natuurkids!   

 

Geef ze snel op want vol is vol! 
 

Eline van ingen schenau 
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Herhaalde oproep: Vacatures binnen de afdeling 
 

Het IVN Groningen/Haren is een bloeiende en actieve afdeling. Het 

aantal leden en donateurs is de afgelopen jaren constant gebleven en het 

is mooi om te zien hoeveel leden actief zijn binnen de afdeling, met name 

in de werkgroepen. De werkgroepen bieden een continu aanbod van 

cursussen en excursies. Onlangs is een nieuwe werkgroep “Natuurkids” 

gestart, die kinderen de natuur wil laten beleven en ze van jongs af aan 

bij de natuur wil betrekken. Het IVN doet belangrijk werk, waar veel 

mensen plezier aan beleven; werk dat ook bijdraagt aan een gezonde, 

leefbare toekomst. 

 

Het is tot nu toe altijd gelukt om de afdeling draaiende te houden. 

Momenteel zijn er echter verschillende vacatures binnen de afdeling die 

tegelijkertijd open staan. Dat zijn de volgende: 

 

• Secretaris (bestuur) 

• Coördinator werkgroep PR & Communicatie / Redacteur Groeningen 

• Boekverkoop (zie volgende pagina) 

 

Meer informatie over de vacatures vindt u in de brief die u gehad heeft en 

bij de contactpersonen, zie bladzijde 24. 

 

We doen een dringend beroep op u als lid of donateur om een van deze 

functies te overwegen. Het gaat niet om loodzware klussen en de 

betreffende activiteiten kunnen u ook veel plezier geven. Het betreft wel 

functies die erg belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling.  

 

Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan bij het bestuur.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het bestuur,  

 

Carlo Ensing (voorzitter)  

carlo.ensing@home.nl 



Groeningen 2012-1 

 

 

14

Herhaalde oproep: 
Gezocht boekenwurm met verkooptalent 

 

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren de ‘boekenwinkel’ van de 

Stichting Steunfonds NME beheerd. Helaas merk ik dat door mijn 

nieuwe baan van 32 uur op de kinderwerktuin in Helpman mijn vrije tijd 

er door vliegt. Daarom heb ik deze zomer besloten om vanaf januari 2012 

de werkzaamheden voor het Steunfonds te beëindigen.  

 

De opbrengst van  het Steunfonds wordt gebruikt om initiatieven op het 

gebied van natuur en milieu te ondersteunen. Om dit in de toekomst nog 

steeds mogelijk te maken, zoek ik iemand, die de ‘winkel’ wil beheren.  

De werkzaamheden bestaan uit het verkopen van natuurboeken van IVN 

en KNNV en zoekkaarten. Dit gebeurt voornamelijk op IVN-

cursusavonden en af en toe een natuurmarkt.  

 

Het is handig als je van natuurboeken houdt. Verder is de administratie 

van de winkel in Excel, dus enige kennis van computers is ook 

meegenomen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je er zin in hebt om je op 

deze manier in te zetten ondersteunen van voor Natuur en 

Milieuactiviteiten.  

 

Voor meer informatie kun je altijd bellen met mij: 050-3148314. 

 

Claudia Vrieling 
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2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bij 
 

KNNV, Bijenstichting, de Nederlandse Bijenvereniging, EIS Nederland 

en IVN hebben 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De 

voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

bestuivende arbeid van bijen. In de afgelopen jaren is er een 

onrustbarende bijensterfte in Nederland. Omdat het Nederlandse 

landschap qua aanbod van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten 

wilde bijen in gevaar. Daarom achten de organisaties het van belang om 

met het 'Jaar van de Bij' extra aandacht voor de honingbij én wilde bijen 

te krijgen.  

 
De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekteverwekkers, 

achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de 

oorzaak van dat de vitaliteit van de bijenvolken achteruit gaat. Het gaat 

dan om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen als de honingbij en 

mogelijk ook hommelsoorten. Bescherming van natuur en landschap is 

noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de 

natuurlijke kringloop. Het hele jaar is er op gericht de ernst van de 

situatie duidelijk te maken en daarbij aan te geven hoe men kan 

meehelpen het tij te keren. 

 

De doelen van het Jaar van de Bij zijn: 

• Mensen er van overtuigen dat een gezonde bijenfauna noodzakelijk is 

voor alle planten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten; 

• Overheden bewust maken van de factoren die aantoonbaar nadelig 

zijn voor bijensoorten; 

• Meer aandacht vragen voor ecologie in particuliere tuinen en de 

landbouw; 

• Langjarig aandacht vragen voor bijen om een goede bijenstand te 

krijgen. 

 

In het kader van het Jaar van de Bij hebben KNNV, Bijenstichting, de 

Nederlandse Bijenvereniging, EIS Nederland en IVN samen een website 

opgezet: www.jaarvandebij.nl. 
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ALV IVN-afdeling Groningen/Haren 2012 !!! 

Datum: Dinsdag 13 maart 2012. 

Thema en spreker: nog in onderhandeling. 

Locatie: Open Universiteit, Oude Boteringestraat. 
 

 

Aankondiging Vogelcursus voor beginners 2012 

In de het voorjaar van 2012 zal weer een Vogelcursus voor Beginners 

plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door de Vogelwerkgroep IVN 

Groningen/Haren en bestaat uit 5 theorieavonden en 5 excursies in de 

periode van 8 maart – 13 mei 2012.  

 

De avonden zijn steeds op donderdagavond in het AOC Terra college aan 

de Hereweg 99 te Groningen (tegenover het Sterrebos). Vier van de 5 

excursies vinden plaats op de zaterdagochtend volgend op de 

cursusavond en variëren in duur van enkele uren tot anderhalf dagdeel. 

De details worden op de voorgaande cursusavond besproken. De 5
e
 

excursie is op zondagmorgen heel vroeg. Het voorlopige programma van 

de cursus staat beschreven bij cursusprogramma (zie blz. 21). 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vanaf maandag 16 januari 2012 

vanaf 20 uur bij Els v.d. Boomgaard op e-mailadres 

elsvdboomgaard@gmail.com. Inschrijving gaat op volgorde van 

aanmelding. 
 

 

Aankondiging Basiscursus Wilde Planten 

Ook in 2012 geeft de Plantenwerkgroep van IVN-afdeling Groningen/ 

Haren weer een plantencursus in de periode 26 april – 30 juni 2012. 

 

Tijdens vijf theorie-avonden en vijf excursies zullen de deelnemers leren 

planten op naam te brengen met behulp van een flora. Vooral veel 

voorkomende soorten zullen de revue passeren. Ook op andere aspecten 

van het Nederlandse plantenleven zal worden ingegaan. 

De avonden zullen altijd op donderdagavond zijn in het Zalencentrum-

Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in Groningen. De excursies  

volgen dan op de zaterdagochtend. Voor meer details zie de 

aankondiging bij cursusprogramma (zie blz. 22). 
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Publieksexcursie 8 januari 2012 
Hoe komen bomen en planten de winter door 

 

Zondag 8 januari hadden Geurt Verweij en Ernst Flentge om 12.30 uur 

afgesproken in Glimmen om de route voor te lopen. Een paar dagen 

ervoor had het nog hard gestormd, dus wellicht was er enige schade in de 

bossen.  

Geurt zou deze rondleiding voor het eerst doen, terwijl Ernst wellicht 

deze al 20 jaar doet. Alleen als er echt meer dan 15 tot 20 personen  

zouden komen, dan gingen we de groep splitsen.  

 

Het weer was eigenlijk helemaal niet van toepassing. De warmste winter 

tot dusver deed zich voor. De temperatuur was bijna 10 graden. Dus van 

hoe overleef je de kou was geen sprake. Eerder hoe pas je je aan bij een 

veel te vroeg en warm voorjaar in januari. 

 

 
(foto H. van Steenis) 

 

Om 14 uur waren er 5 personen die graag mee wilden wandelen. Geurt is 

alsnog meegegaan en hoefde niet te gidsen. Aan de hand van grote 

kastanjeknoppen kon duidelijk gemaakt worden wat een boom allemaal 

doet om bevriezen tegen te gaan. Maar dat zelfs beukenknoppen al enige 

stuwing vertoonden hadden we nog nooit gezien in januari. Verderop 

waren al uitgelopen knoppen te zien van de vlier en kamperfoelie, maar 

die hebben dan ook nog de mogelijkheid om zich te beschermen tegen de 

kou d.m.v. het aanmaken van ”antivries”.  
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Allerlei facetten van de prachtige bomen kwamen aan de orde. Ook lieten 

we  zowel de schade als het herstel zien van de eendenkooi en het 

omringende parklandschap in het Glimmerbos, wat de laatste twee jaar 

heeft plaatsgevonden. 

 

Op het eind kwamen we nog oog in oog met een omgewaaide oude eik en 

afgebroken grote takken t.g.v. deze val. Een boom laat zich dan op een 

hele andere manier zien. 

 

Na bijna 2 uur waren we weer op het startpunt terug en kon Geurt 

iedereen nog verblijden met de IVN-folder. Een aangename en leuke 

excursie was afgerond. 

Ernst Flentge 
 

Leven met water 

 

Op vrijdag 6 januari is de Westerbroekstermadepolder in gebruik 

genomen als nood-waterberging. Hier met uitzicht op molen de Bix. 

 

 
 

Er staat zeker 40 cm. water en vanuit het Drentsche Diep stroomt nog 

steeds met grote snelheid het water de polder in. De omgekeerde wereld. 

Maar Groningen houdt in ieder geval droge voeten; zelfs het Groninger 

Museum. 



Winter 2012 

 
 

 

19

Mijn favoriete bankje is onbereikbaar geworden. Voor deze haas geen 

probleem. Zie voorkant Groeningen. Voorlopig heeft hij genoeg te eten. 

En daarna zwemmend naar de volgende droge plek. 

 

Een week later is het water flink gezakt, wel 25 cm. Over het 

drooggevallen land zweeft een ijle, glinsterende deken van spinrag. 

Ontelbaar veel spinnetjes hebben zich op die manier in veiligheid 

gebracht.  

 
 

Ze zitten overal, zelfs met tientallen bij elkaar op de draden van de 

afrastering. En na een kwartier ook op de fiets die er tegenaan is gezet. 

Hier op de fietsbel. 

 

 
 

Janneke van Steenis (foto's Hans van Steenis) 
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IVN-programma winter/voorjaar 2012 
Excursie- en cursusprogramma 
 

Excursieprogramma 

  

Zaterdag 18 feb 2012: Het maken van een Insectenhotel. 

Natuurkids: door zelf te knutselen met hout en bamboe gaan we een 

onderkomen maken voor onder andere metselbijen. Kan in ieders tuin 

staan of op je balkon.  

Plaats: wordt nader bekend gemaakt. Tijd: 14.00 -16.00 uur 

Voor opgave en vragen kun je contact opnemen met: Jelka Vale,  

Email: natuurkids.groningen@gmail.com of  Tel. 050 – 752 9166 
 

Zondag 19 februari: Winterse speurtocht door Park Groenestein. 

Vertrek om 14 uur bij "De uiltjes" aan het eind van de Helperbrink in 

Helpman. 
 

Zaterdag 24 maart: Voorjaar in het Noorderplantsoen. 

Op zoek naar stinsenplanten. 

Vertrek om 14 uur bij het restaurant "Jantje zag eens pruimen hangen", 

halverwege het Noorderplantsoen.  
 

Zaterdag 14 april: Vogelexcursie Lauwersmeer 

Meer informatie in folder en op de website. 
 

Zondag 6 mei: Bloeiende bomen in Appèlbergen. 

Vertrek om 10 uur vanaf het parkeerterrein in Appèlbergen. 
 

Zondag 13 mei: Vroege vogels excursie Stadspark. 

De 'vroege vogelexcursie' in het Stadspark waarbij de vogelgeluiden 

centraal staan. Meer informatie in folder en op de website. 
  

Zaterdag 9 juni: Middag/avond vogelexcursie Bargerveen 

Tijdstip: 's middags vanaf ongeveer 16.00 uur tot 's avonds laat (!) i.v.m. 

nachtzwaluw naar Bargerveen. Meer informatie in folder en op website. 
 

Zondag 10 juni: Stedelijke Ecologische Structuur 

Fietsexcursie langs de stedelijke ecologische structuur (SES) aan de 

zuidkant van de stad. De gemeente Groningen voert een actief beleid om 
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het groen in de stad te verbinden met de natuur buiten de stad. De 

zuidkant kent groene juwelen, verrassende plekken waar je zomaar aan 

voorbij fietst of waar je nog nooit bent geweest. Tijdens deze excursie 

laten we zien welke groenverbindingen er zijn. Er zijn ook bedreigingen, 

obstakels en pogingen om groene verbindingen te herstellen. De route is 

in totaal ongeveer 10 kilometer lang. Neem een verrekijker mee!   

Start: 13.30 uur, ingang Sterrebos, Hereweg. Terug: circa 17.00 uur. 

Organisatie: IVN werkgroep stadsecologie.  

Informatie en opgave: Lammert Tiesinga, tel. 050-3133682, e-mail:  

L.Tiesinga@inter.nl.net. 
 

 

Cursusprogramma  
 

Vogelcursus voor beginners 

In de het voorjaar van 2012 zal weer een Vogelcursus voor Beginners 

plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door de Vogelwerkgroep IVN 

Groningen / Haren en bestaat uit 5 theorieavonden en 5 excursies. De 

avonden zijn steeds op donderdagavond van 19:30 – 22:00 uur in het 

AOC Terra college aan de Hereweg 99 te Groningen (tegenover het 

Sterrebos).  

Vier van de 5 excursies vinden plaats op de zaterdagochtend volgend op 

de cursusavond, en variëren in duur van enkele uren tot anderhalf 

dagdeel. De details worden op de voorgaande cursusavond besproken. De 

5
e
 excursie is op zondagmorgen (heel vroeg). 

 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
 

8 maart avond    inleiding / kijken naar vogels/ verrekijkers / telescopen  

10 maart     excursie de Braak 

22 maart avond    biotoop en gedrag 

24 maart    excursie Hoornse Dijk 

5 april avond    vogeltrek / boekverkoop 

7 april     excursie Lauwersmeer (tot 16 uur) 

19 april avond    weidevogels 

21 april     excursie Kardinge gebied 

10 mei avond    recapitulatie en vogelgeluiden quiz 

13 mei excursie geluiden Stadspark Groningen (IVN  

publieksexcursie: open voor iedereen) 
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Op iedere avond zal tevens een aantal vogelgeluiden worden behandeld.  

Kleine wijzigingen in het programma zijn altijd mogelijk. 

De kosten bedragen € 55,- voor niet-IVN-leden en € 47,50 voor IVN-

leden. Betalingdetails volgen na opgave. 

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vanaf maandag 16 januari 2012 

vanaf 20:00 uur bij Els v.d. Boomgaard op e-mailadres 

elsvdboomgaard@gmail.com. Inschrijving gaat op volgorde van 

aanmelding. 

 
Basiscursus  Wilde  Planten 

Ook in 2012 geeft de Plantenwerkgroep van IVN-afdeling 

Groningen/Haren weer een plantencursus. 

Tijdens vijf theorie-avonden en vijf excursies zullen de deelnemers leren 

planten op naam te brengen met behulp van een flora. Vooral veel 

voorkomende soorten zullen de revue passeren. Ook op andere aspecten 

van het Nederlandse plantenleven zal worden ingegaan. Een uitgebreid 

cursusboek waarin een en ander nog eens nagelezen kan worden is bij de 

prijs inbegrepen. 
 

De avonden zullen altijd op donderdag van 19.30 tot 21.45 uur zijn en 

wel in het Zalencentrum-Immanuelkerk aan het Overwinningsplein, in 

Groningen.  De excursies volgen dan op de zaterdagochtend, in principe 

tussen 9.30 en 13.00 uur. 
 

De data: 

Lessen:     26 april, 10 mei, 24 mei,  14 juni  en 28 juni 

Excursies: 28 april, 12 mei, 26 mei, 16 juni en 30 juni 
 

De kosten zijn als volgt bepaald: € 70,- per persoon; IVN-leden en 

donateurs € 10,- korting; zij die de cursus volgen voor hun werk en de 

kosten kunnen declareren € 90,-.  

Er moet rekening gehouden worden met nog enige bijkomende reiskosten 

voor de excursies. 
 

Opgave (maximaal 20 deelnemers) bij Geurt Verweij, e-mail 

gl.verweij@planet.nl of tel.nr. 

050 5416916, onder vermelding van: naam ,adres, telnr.,e-mailadres; wel 

of niet beroepsmatig en – indien van toepassing – lid of donateur IVN. 
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Adressen e.d. 
 

IVN-Afdeling Groningen/Haren 

Postbus 1573 

9701 BN Groningen 

Website: http://www.ivn-groningenharen.nl/ 

e-mail: ivngroningenharen@gmail.com   

 

Bestuur 
Voorzitter:  Carlo Ensing (carlo.ensing@home.nl)  

   Tel.: 06-47871101 

Secretaris:  Lammert Tiesinga (L.Tiesinga@inter.nl.net) 

Tel: 050-3133682 

Penningmeester:      ad interim: Carlo Ensing (carlo.ensing@home.nl) 

   Tel.: 06-47871101 

Leden:  

Maaike Everink, Kees van de Ven, Ernst Flentge, Janneke van Steenis, 

Gert Jan Huiskes 

 

Ledenadministratie 
Postbus 1573, 9701 BN Groningen. 

E-mail: ad interim: Carlo Ensing (carlo.ensing@home.nl) 

Gironummer 3742937 t.n.v. IVN afd. Groningen/Haren 

 

Contributie/administratie 
Leden zijn actief betrokken bij het IVN. Zij betalen per jaar minimaal 

17,50 euro, waarvan de afdeling 8,65 euro afdraagt aan het landelijk 

bureau. Donateurs steunen het IVN en betalen minimaal 10,50 euro per 

jaar, dat geheel ten goede komt aan de afdeling.  

Leden en donateurs ontvangen “Groeningen”, en leden ontvangen tevens 

het landelijk tijdschrift “Mens en Natuur”.  

Leden, die “Mens en Natuur” niet thuis gezonden krijgen, dienen contact 

op te nemen met de afdelingspenningmeester. 

 

Opgave, verhuizingen, overschrijvingen naar andere afdelingen en 

opzeggingen (dit laatste alleen voor 1 januari): aan de ledenadministratie 

van onze afdeling doorgeven. Betalingen geschieden per toegezonden 

acceptgiro of met internetbankieren. 
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Indeling werkgroepen en coördinatoren 
 

Vogelwerkgroep 

Maaike Everink    maaike.everink@gmail.com   

 

Plantenwerkgroep  

Janneke van Steenis, tel.: 050-5352845 jvansteenis@home.nl 

 

Natuur- en Milieuwerkgroep Haren 

Ernst Flentge, tel.: 050-5349131   e.w.flentge@freeler.nl  

 

Werkgroep stadsecologie  

Lammert Tiesinga, tel.: 050-3133682   L.Tiesinga@inter.nl.net 

 

Werkgroep Natuurkids 

Gert Jan Huiskes, tel.: 06-24149856 gertjanhuiskes@online.nl   

 

Boekenverkoop 

Claudia Vrieling, tel.: 050-3148314 st.steunfondsnme@home.nl  

 

Werkgroep PR & Communicatie (o.a. redactie Groeningen) 

Kees van de Ven, tel.: 050-4063310 ivngroeningen@planet.nl 

   

Kopij voor de Groeningen sturen naar 
Postbus 1573, 9701 BN Groningen of  ivngroeningen@planet.nl  

 

IVN Consulentschap Groningen 
Postbus 1020, 9701 BA Groningen.  

Tel: 050-3135933; e-mail: consulentschap.groningen@ivn.nl 

Vrijwilligersconsulent: Marit Stokkentreeff 

 

IVN-Landelijk  
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam. 

Tel: 020-6228115 

Website: www.ivn.nl 
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