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Agenda 
 
April - juni  Basiscursus Wilde Planten 
 
Zondag 6 mei  Bloeiende bomen in Appèlbergen 
 
Donderdag 10 mei  Film “No impact man” Forum Images Hereplein 
 
Zaterdag 12 mei Provinciale IVN-dag m.m.v. IVN Grootegast 
 
Zondagmorgen 13 mei Vroege vogelexcursie in het Stadspark  
 
Zondagmiddag 13 mei Natuurkids! waterdiertjes in de sloot 
 
Zaterdag 9 juni  Vogelexcursie middag/avond Bargerveen 
 
Zondag 10 juni  Fietsexcursie Stedelijke Ecologische Structuur 
 
Zondag 17 juni  Natuurkids! natuurontdektocht in het stadspark 
 
Dinsdag 10 juli  deadline kopij Groeningen zomer editie 
 
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: 

www.ivn-groningenharen.nl 
 

Foto omslag: Sonja de Jong, MijnIVN.nl 
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Van het bestuur 
 
Geachte leden en donateurs, 
 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid… 
Met deze versregel opende de dichter Herman Gorter zijn gedicht Mei, 
een lofzang op de lente en een van de beroemdste gedichten uit de 
Nederlandse literatuur. Geschreven in een tijd (1889) dat men nog tijd 
vond om veel gedichten te lezen en de natuur nog zo zuiver was dat een 
andere dichter, J.C. Bloem, met zijn toenmalige partner, tijdens een 
picknick in de lente helder water uit de Loosdrechtse plassen kon 
drinken…En Bloem was ook weer die dichter van: Wat is natuur nog in 
dit land, een stukje bos, ter grootte van een krant. 
Niet voor niets is omstreeks deze tijd ook Natuurmonumenten opgericht 
door Jac. P. Thijsse.  
 
Nou wil ik hier niet zwelgen in nostalgie of de cultuurpessimist 
uithangen, tenslotte heeft iedere tijd zijn positieve en negatieve kanten 
en ik moet er ook niet aan denken in de 19de eeuw geleefd te hebben. 
Daarvoor zijn we veel te veel verwend met alle moderne comfort. Maar 
soms is het wel eens heerlijk wegdromen naar een tijd waarin je niet 
gebombardeerd werd met allerhande informatie waarvan het nut op 
zijn zachtst gezegd twijfelachtig is en waarin er nog eens tijd is om je een 
uurtje (of langer) te concentreren op iets moois als een gedicht of een 
stukje natuur.  
Het IVN is er in ieder geval ook om de voorwaarden te scheppen om nog 
iets te beleven van de natuur in dit land. Want er is nog wel iets meer 
over dan een stuk krant en zelfs in onze tijd zijn er meer dan genoeg 
mooie waarnemingen en belevingen op te doen. Met dat ‘nieuwe 
geluid’ wil het helaas binnen het bestuur van onze afdeling toch niet zo 
erg vlotten.  
 
Zoals u weet zijn er een aantal plekken vacant geworden zoals de 
voorzitters- en secretarisfunctie (ondergetekende is inmiddels 
penningmeester). Op de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 
hebben wij dit weer aan de orde gesteld. Ook hebben wij veel leden en 
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donateurs benaderd, zowel telefonisch als per brief. Tot nu toe zonder 
resultaat. De reden dat ik hier in dit voorwoord er toch veel aandacht 
aan besteed is om opnieuw u onder de aandacht te brengen dat we nu 
toch wel erg omhoog zitten als afdeling. Op zich loopt alles prima, de 
werkgroepen draaien uitstekend en de cursussen en excursies worden 
druk bezocht en zeer positief beoordeeld. Maar een bloeiende 
vereniging moet nu een keer een goed bestuur hebben. Het huidige 
bestuur is opnieuw om de tafel gaan zitten om te kijken hoe wij dit 
verder gaan oplossen. Diverse alternatieven worden overwogen, zoals 
het opsplitsen van functies. Maar we hebben in ieder geval een 
voorzitter en secretaris nodig. Laat u zich niet afschrikken door 
‘bestuurs’functies: het betekent werkelijk niet zo heel veel extra tijd en 
het geeft u ook persoonlijk erg veel voldoening. Het belangrijkste is 
enthousiasme en een warm hart voor de natuur, cq het IVN. Uw reactie 
is, het zal duidelijk zijn, zeer welkom. 
 
Op landelijk gebied zijn er ook veel ontwikkelingen. De centrale 
landelijke ledenadministratie begint vorm te krijgen. Ook gaat de naam 
en het logo van onze vereniging ‘op de schop’. We gaan weer, zoals 
vroeger, ‘Instituut’ heten. In de volgende Groeningen zult u hier 
ongetwijfeld meer van horen/zien. 
 
In onze fraaie activiteitenfolder staan alle activiteiten voor de lente en 
zomer aangekondigd. De plantencursus is nog niet volgeboekt en gaat 
eind april weer van start en er zijn natuurlijk weer mooie 
publieksexcursies. Houdt u ook onze website in de gaten. Voor de leden 
is er de provinciale ledendag op 12 mei die dit keer georganiseerd wordt 
door IVN Grootegast. Opgave bij Jolanda Boekhout van het 
Consulentschap. 
Rest mij u weer een mooie, poëtische lente toe te wensen (nou ja….). 
 

Carlo Ensing, 
penningmeester 
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De redactie van oud…. 

 
Hierbij een nieuwe Groeningen met een nieuw elan. Dat proef ik gelijk. 
Na ruim 5 jaar was het de beurt aan een nieuwe redactrice voor 
Groeningen. Dat geeft weer frisse ideeën, nieuwe look en dat 
tegelijkertijd met de nieuwe huisstijl van het IVN (vanaf de volgende 
editie). Ik hoop dat u artikelen, weetjes etc. blijft sturen naar de 
Groeningen, of beter Eline! 
Nog een oproep: wie wil er mee denken over de eigentijdse wijze van 
het vormgeven van PR en communicatie. We krijgen een nieuwe 
website, we gebruiken Twitter (zie verderop) en we moeten meer. Naast 
de huidige wijze van communicatie zijn nieuwe wegen nodig!  
Meldt u aan via kvdv11@gmail.com. 
 

Kees van de Ven 

 

….naar nieuw! 
 
Moedertje natuur heeft ons inmiddels al de eerste tekenen van het 
nieuwe voorjaar getoond. De eerste bloeiers, vers groen, insecten in 
beweging, terugkerende vogels en de warmte van de zon. 
En deze lente editie van de Groeningen barst, net als de natuur 
momenteel, van de potentie voor een verse en nieuwe start . Zoals Carlo 
hiervoor al noemt krijgt de IVN een nieuwe look, er is een aantal taken 
en functies binnen de afdeling, die staan te popelen om opgepakt te 
worden door vers talent.  
 
Ook de Groeningen gaat mee in deze veranderingen. Zoals sommige van 
jullie misschien al weten, heb ik de redactie van de Groeningen van 
Kees van de Ven gaan overgenomen. Dit is de eerste editie van mijn 
hand wat een uitstekende gelegenheid is mezelf voor te stellen.   
Mijn naam is Eline van Ingen Schenau en momenteel ben ik 32 zomers 
oud. Sinds 2,5 jaar woon ik in de stad Groningen, nadat ik eerst een 
aantal jaar van de ommelanden heb mogen genieten. Ook al kom ik hier 
niet vandaan, ik heb Groningen in mijn hart gesloten.  
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Mijn besluit om mijzelf meer actief te betrekken bij de activiteiten van 
de IVN is natuurlijk ook uit eigenbelang. In het dagelijks leven word je 
makkelijk meegesleurd in de waan van de dag. Het lijkt dan niet altijd 
meer vanzelfsprekend om tijd te maken voor de natuur, ook al weet ik 
dat natuur ook voor mij van essentieel belang is. Ik vergat gewoon 
eropuit te trekken.  Toch ontdek ik steeds weer dat ik geniet buiten, ik 
word rustig buiten, ik hervind mezelf buiten en ik leer wat de wereld ons 
te bieden heeft. 
 
Door mij actief in te zetten binnen de IVN hoop ik mijzelf nog meer te 
motiveren en uit te dagen de natuur te zien.  
Binnen de werkgroep Natuurkids ben ik sinds enkele maanden actief en 
daarnaast ga ik dus de redactie van de Groeningen op mij nemen. Een 
aantal ideeën wil ik hier vast kort met jullie delen. Met in het 
achterhoofd de nieuwe look van de landelijke IVN en de nieuwe folder 
van onze afdeling, wil ik look van de Groeningen deze zomer vernieuwen 
en daarmee meer afstemmen op de andere facetten bij de IVN. Met een 
frisse wind hoop ik te kijken naar de vormgeving en opmaak van dit 
blad. Ik wil ook op zoek naar leuke lokale initiatieven en terugkerende 
rubrieken.  
 
Belangrijk om te weten is dat het mailadres om kopij voor de 
Groeningen naar te versturen veranderd is. Onderaan deze pagina vind 
je het nieuwe mailadres. Dan rest mij nog jullie uit te nodigen 
ervaringen, beelden of wat dan ook uit de natuur vooral te delen door 
ze op te sturen naar de Groeningen! Doe dit dan voor 10 juli 2012. Dat is 
de sluitingsdatum voor de zomereditie. 
Veel leesplezier gewenst met deze Groeningen!! 
 

Eline van Ingen Schenau 
 

 

Reacties 

Per e-mail: ivngroeningen@gmail.com of per post: IVN-Afdeling 
Gron./Haren, t.a.v. de Groeningen, Postbus 1573, 9701 BN Groningen 
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Knippen, boren, timmeren……….het dierenhotel! 

 
Op zaterdag 18 februari was het op de werkplaats van Lentis aan de  
Van Oldebarneveltlaan een drukte van jewelste. Achttien kinderen, in de 
leeftijd van 6 tot 12 bouwden bijenhotels en vogelnestkastjes. Zij deden 
dat op uitnodiging van de IVN-natuurkids. 
Het wordt bijna lente, tijd voor de bijen en vogels om op zoek te gaan 
naar een nestgelegenheid. De IVN-natuurkids willen ze daar een handje 
bij helpen. Vooral solitair levende bijen (bijen die niet in groepen leven) 
hebben moeite met het vinden van een nestgelegenheid. Daarom 
hebben we kinderen opgeroepen voor deze dieren hotelletjes te maken. 
En dat hebben ze gedaan. 
Nestkastjes voor pimpelmeesjes werden, soms met het puntje van de 
tong uit de mond,  in elkaar getimmerd. Boomstammetjes werden 
klemgezet in de werkbank. Grote en kleine gaten werden erin geboord 
voor de bijtjes. Vooral de grote kinderen waren hier erg goed in, want 
het was hard werken! Ook hebben we lege conservenblikjes gevuld met 

rietstengels, bamboe en 
andere holle takken, ook voor 
de bijtjes. Dit was voor de 
jongere kinderen een leuk 
karweitje. Na 2 uur hard 
werken gingen de kinderen 
voldaan met de door hun 
gemaakte spulletjes naar huis. 
Dus, meesjes en bijtjes in de 
stad Groningen, verzamelt u! 
Want we hebben plek zat! 

 
Wil je meer weten van onze activiteiten, kijk dan eens op onze website 
onder het kopje Natuurkids: www.ivn-groningenharen.nl 
 
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je meedoen? Meld je dan aan bij 
Jelka Vale, e-mailadres: natuurkids.groningen@gmail.com 
 

Pieta Walma (tekst en foto) 
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Groningse winters in vogelvlucht 

 
Zaterdag 4 februari 2012 

Terwijl de paaseitjes alweer in de schappen van de AH liggen beleven wij   
de koudste nacht in bijna dertig jaar: in Lelystad werd vannacht -22,9° C 
graden gemeten. Maar nu schijnt de zon en er waait een zacht 
zuidenwindje. Prima weer om te vogelen, hoewel het kwik vandaag niet  
boven de -6° C zal uitkomen.  
Het NS-verkeer in den lande is geheel ontregeld, maar Arriva laat de 
trein naar Delfzijl gewoon stipt op tijd vertrekken. De Wc’s zijn 
afgesloten wegens bevriezing. Het landschap is bedekt met een dun 
laagje sneeuw. 

                                                                                                                                                              schermpier 
Via de handelskade Oost loop ik naar de schermpier. Het duurt niet lang 
of links en rechts van mij vliegen groepjes Bonte Strandlopers voorbij. 
‘Plip-ip-ip!’ Talloze vogels scharrelen tussen de ijsschotsen aan de rand 
van het water. Wulpen, Tureluurs, Drieteenstrandlopers, Scholeksters. Ik 
heb nog nooit zoveel vogels bij elkaar gezien. Allemaal vogels die 
vanwege de hoge temperaturen van de laatste weken dachten dat het 
hier goed toeven is en nu ineens gevangen zijn in een arctisch Delfzijl. 
Honderden Kluten foerageren verderop in het water in een bizar 
landschap: water, sneeuw en ijsschotsen, met als entourage de rokende 
industrie van Delfzijl en de Eemshaven. 
Behoedzaam loop ik de dijk af naar de waterkant en ga tussen de 
zeewieren in de sneeuw zitten. Het duurt niet lang of er dribbelen 
Drieteenstrandlopers en Bonte Strandlopers om mij heen. Ze kijken af 
en toe argwanend naar mij, maar schuwen niet om mij tot slechts op 
een paar meter te benaderen.  
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Een Drieteenstrandloper 
terroriseert de boel. Zodra  er 
een vogel bij hem in de buurt 
komt vliegt hij erop af en hakt 
erop in. Hij poetst zich en 
baddert, waarbij hij af en toe 
een stukje rechtstandig uit het 
water opstijgt om zijn 
vleugeltjes droog te wapperen.  

            Drieteenstrandloper 

Grote groepen Grauwe Ganzen en Wilde Eenden landen op het wad. 
Het water is nog steeds aan het zakken en daarmee komen er slenken 
rondom de koelwateruitlaat vrij. Aalscholvers duiken in het dampende 
water. Een kolonne Meerkoeten zwemt door de slenken in slagorde 
naar mij toe, hun witte schildjes op de neus, paraat als wapentuig, even 
later gevolgd door een rij Tafeleenden. Ik zit op de eerste rang en de tijd 
verglijdt zó snel dat ik niet merk dat ik onderkoeld raak. Ik krijg het pas 
in de gaten als ik de camera niet meer vast kan houden omdat mijn 
vingers bevroren lijken. Ik word duizelig, ik houd niet meer op met rillen 
en word overvallen door een heftig hongergevoel. Heet dit nu ‘door de 
kou bevangen?’ Als ik hier, op deze verlaten plek, flauwval word ik pas 
gevonden als ik hartstikke dood ben. Het is natuurlijk wel een passend 
einde, hier in het paradijs, maar ik wil eerst nog zien hoe de foto’s 
geworden zijn.  
 
Op de terugweg lijkt het wel of er nog steeds meer vogels bij komen: 
Knobbelzwanen, Paarse Strandlopers, Steenlopers, Kuifeenden, 
Smienten, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen en Zilvermeeuwen. Ik ontwaar 
zelfs een paar Grutto’s, te vroeg naar Nederland teruggekeerd. 
Op de hoek van de handelskade foerageren honderden Kluten en 
Wulpen tussen de ijsschotsen.  
 
Het restaurantje ‘De Kleine Zeemeermin’, op palen gebouwd aan de 
handelskade Oost, is omgeven door ijs en ijsschotsen, als de 
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verwinteringspost ‘het Behouden Huys’ op Nova Zembla. 
 
Maandag 6 februari 2012 
Waar blijven de Bonte Strandlopers, de Wulpen en de Kluten als het in 
Delfzijl hoog water wordt? 
Ik ben net op tijd om met de trein van 10.00 uur naar Delfzijl het 
antwoord op mijn vraag te vinden. Het is -10 graden. 
De Spits staat er vol van: zal de zestiende Elfstedentoch er komen? Er is 
net een persconferentie begonnen. De ijsmeester, Jan Oostenbrug, gaat 
het verlossende woord spreken. Zal het ijs dik genoeg zijn?   
Om 11.00 uur loop ik bij hoog water op de Handelskade Oost. Geen 
vogeltje te zien. Het ijs staat onder water en het heeft er alle schijn van 
dat ik voor niks gekomen ben. Waar eergisteren nog duizenden vogels 
op de slikken foerageerden is nu alleen nog maar een groepje 
dobberende Wilde Eenden te zien. 
 
Even een kijkje nemen hoe de ponton erbij ligt: de kiezelstenen waarop 
in de lente duizenden Visdieven hebben gebroed zijn verwijderd. Het is 
nog niet bekend wat de plannen zijn voor het komend voorjaar.  
Een solitaire Kramsvogel gaat in een wilg zitten tsjakken. Een Zwarte 
Kraai, een Merel, een Graspieper, dat was het. Er komt echter beweging 
in de lucht: grote groepen Grauwe Ganzen en Smienten vliegen over de 
dijk naar de zeezijde. Ik erachteraan, net 
op tijd om twee Brilduikers in de verte 
te zien verdwijnen. De Wilde Eenden 
hebben gezelschap gekregen van een 
aantal Bergeenden. Geen steltloper te 
zien. 
 

Bonte strandloper 

Als ik de schermdijk opga vliegt er een kleine groepje Bonte 
Strandlopers langs. Goed opletten waar die landen. Ze verdwijnen bij 
een inham aan de zeekant bij een stuk aarde, half bedekt met sneeuw. 
Maar wat ik voor aarde aanzie is in werkelijkheid een deken van bruine 
ruggetjes van Bonte Strandlopers. Op 1 poot staand en de kop diep 
weggestopt tussen de veren. Ik probeer ze te tellen: 1, 2, 3,… 10, 20, 30, 
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40,… 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,… er komen er steeds meer bij. Ik 
richt mijn verrekijker op de volgende bocht en daar zitten er zeker drie 
keer zoveel, samen met honderden Kluten en Wulpen. Deze Wulpen zijn 
tenminste zo verstandig zijn om bij deze vorst niet meteen door te 
vliegen naar Frankrijk. Daar worden ze momenteel massaal afgeschoten 
door de jagers nu Sarkozy, om de machtige jagerslobby te paaien, de 
jacht op de Wulp weer heeft toegestaan.  Eenden, Grauwe Ganzen, 
Scholeksters, meeuwen, dit is dé rustplaat bij hoog water. Met veel 
kabaal vliegt een wolk Bonte Strandlopers aan mij voorbij, opgeschrikt 
door een wandelaar met hond. 
Enkele Bonte Strandlopers maken zich los en beginnen, met klompjes ijs 
als manchetten om de pootjes, langs de waterlijn te trippelen om te 
foerageren. Het zal nog wel even duren voordat het slik vrijkomt en ik 
loop langs de koelwateruitloop verder de pier af. Als de zon verdwijnt 
achter de rook van de industrie wordt het toch wel erg koud en ik keer 
om. 
Zwanen trekken in een strakke lijn over mij heen. Het is een gemengd 
gezelschap van  Knobbel- en Wilde Zwanen. 
Het water begint te wijken en nu worden alle vogels actief. De Kluten 
hebben hun heil ver weg in het water gezocht waar een ijzig eiland zich 
begint af te tekenen. Hoe verder het waterpeil zakt, des te duidelijker 
wordt het dat, helaas, de indrukwekkende ijsschotsen van zaterdag zijn 
verdwenen. 
Ik voel dat er een 
vogeltje naar mij zit 
te kijken. Het is een 
Zilverplevier. Het lijkt 
alsof hij mij zit in te 
schatten. Ik kijk maar 
een andere kant op, 
want ik word er 
verlegen van. Ik word 
kennelijk als 
ongevaarlijk 
bestempeld, want hij 
dribbelt naar mij toe.  

           zilverplevier
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Daar ben ik erg verguld mee, want ik heb nog nooit een Zilverplevier op 
een fotografeerbare afstand gehad. Hij doet telkens een paar stappen, 
stopt abrupt en pikt iets op: een oogjager. Hij vliegt met een boogje om 
mij heen en zet het foerageren voort. Telkens even opkijken naar mij, 
een paar stappen en pik, ik heb je. Dan vliegt hij met een boogje naar de 
andere kant van mij. Nu nog dichterbij dan zojuist, foeragerend tussen 
de ijsschotsen, in gezelschap van een Bontbekplevier. 
 
Er komt een nieuwe soort aangevlogen. Het is een Groenpootruiter. 
Midden in de winter, hier in Delfzijl! De vogels zijn in de war! 
Ik voel mij net David Attenborough, want de vogels lijken geen vrees 
voor mij te hebben, afgezien van de Wulpen en Kluten. Vooral de Paarse 

Strandloper laat zich 
niet in het minst storen. 
Die klautert 
onbekommerd op en 
tussen de wieren vlak 
naast mij. 
Een Slechtvalk vliegt 
over. 
Mijn beide accu’s zijn 
leeg. Vanwege de kou 
en natuurlijk van het 
intensieve fotograferen, 
dus ik ga naar huis. 

Paarse strandloper 

In de trein heerst een verslagen stemming: Het ijs is nog niet dik genoeg 
voor een zestiende Elfstedentocht. De tranen van Erben Wennemars. De 
eenden hebben gekwaakt: de tocht der tochten komt er niet. 
 
Donderdag 9 februari 2012 

Om 13.00 trekt de bewolking ineens weg en wordt het stralend blauw 
weer. Op een holletje naar het station om de trein van 13.30 uur te 
halen. Windkracht 3, noordoost, lichte vorst. 
Het is hoogwater, springvloed. Maar de hele zee is, voor zover het oog 
reikt, met ijsschotsen bedekt. Er worden ijsbrekers ingezet om de 
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vaarroute door de Waddenzee open te houden. Het slik komt vandaag 
niet meer tevoorschijn, zoveel is zeker. 
 De vogels zitten heel ver weg. Donkere strepen Wulpen ergens op het 
ijs. Kluten tekenen hun zwart-witte patronen aan het eind van de 
schermpier. Een paar Bonte Strandlopers  vliegen gehaast langs mij 
heen. Af en toe zoeken ze hun weg tussen de ijsschotsen door, maar 
zonder veel resultaat. De Zilverplevier landt bij mij in de buurt, maar 
vertrekt weer onmiddellijk. Het is een woest landschap: vuilbruine 
ijsschotsen voor zover het oog reikt. De wind draait naar het noorden en 
trekt aan. De bewolking neemt toe en het wordt ijzig koud. 
Ik loop naar de zuidkant van de dijk om bescherming te zoeken tegen de 
gure wind. Dat hebben de meeste vogels natuurlijk ook al bedacht: 
duizenden Bonte Strandlopers foerageren er aan de rand van het water. 
Een zieltogende Scholekster probeert zich uit de voeten te maken. 
Overal dode vogels: Bonte Strandlopers, Wulpen, Tureluurs en 
Scholeksters liggen her en der verspreid. Een trieste aanblik. Een Zwarte 
Kraai vliegt weg met een steltlopertje in zijn bek. Enkele plassen bieden 
nog een laatste toevlucht aan Wilde Eenden, Kuifeenden en Smienten. 
Slechts een smalle vaarroute is nog open, de rest is één grote 
onverbiddelijke ijsvlakte.  
 
Ik vind het welletjes. Ik word er treurig van en keer om.  
De Kleine Zeemeermin staat dapper op palen midden in het kruiend ijs. 
Om op te warmen ga ik naar binnen en maak er een praatje met de chef 
de cuisine, Gerard de Vries. We bespreken de ijsstand en zijn restaurant. 
Er is een voetgangersbrug gekomen voor invaliden. Hij maakt lekkere 
koffie en ik bestel gebakken scholletjes met frites. Hij vertelt over  de 
ontwikkeling van het ijs rondom. En hoe ontroerend mooi de opkomst 
van de maan kan zijn. Als ik opstap ligt er een roze gloed over de 
bevroren zee. 
Om de vaarroute van de boot naar de waddeneilanden vrij te houden 
worden er de volgende dag ijsbrekers ingezet. 
Er ligt dan zóveel ijs dat je gewoon over het ijs naar Schiermonnikoog 
kunt kuieren. 
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Zaterdag 11 februari 2012 

 Het is voorlopig de laatste dag dat de zon schijnt. Het gaat dooien. Het 
wordt vandaag maximaal -3 graden, windkracht 2 uit het oosten.  
De machinist spreekt mij aan: ‘U kunt beter in de andere coupé gaan 
zitten. Hier is de verwarming stuk’. Maar als doorgewinterde 
poolreiziger blijf ik natuurlijk gewoon zitten, bikkelhard als ik inmiddels 
ben, zodat ik de hele coupé voor mij alleen heb. Ik heb mij inmiddels 
goed op de kou leren kleden. Het enige wat van mij zichtbaar is zijn mijn 
ogen. Dit in weerwil van het verbod op gezichtsbedekkende kleding, 
onlangs uitgevaardigd omdat Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse 
Zaken het heel belangrijk vindt dat mensen elkaar in een open 
samenleving open benaderen.  
En ja hoor:  op de handelskade stopt er een auto van de marechaussee 
naast mij. Het raampje gaat naar beneden. ‘Is alles in orde?’ Natuurlijk, 
waarom zou het niet? Ze kijken naar mijn camera. ‘Komt u voor de 
vogels?’ De man achter het stuur weet nog wel een vogel. Hij heeft 
vandaag een snip gezien. ‘Een snip?!’ ‘Ja, met zo’n lange kromme snavel. 
Daar achter bij de schermpier.’ Ik bedank hem hartelijk en zet mijn weg 
voort.  
 
IJsschotsen met een dikte waar menig rayonhoofd jaloers op zou zijn. 
Maar het ziet er smerig uit. In de verte zie ik op het ijs een zielig hoopje 
ineengedoken Wulpen. Dit is niet een aantrekkelijke plek  om te zijn. De 
enige vogeltjes die nog wat actie vertonen zijn de Bonte Strandlopers. 
Als ze landen glijden ze uit op het ijs en ze proberen zo snel mogelijk één 
pootje in te trekken. Ze kruipen in de scheuren van de schotsen die bij 
dit laagwater soms wel een halve meter boven de ondergrond zweven. 
Heel in de verte zie ik dat de vogels zich in het open water bij de 
koelwateruitstroom hebben verzameld. Het is nog maar een klein plasje 
water waar ze hun toevlucht kunnen zoeken, dus ik ga terug, om ze niet 
te storen.  
 
Aan de kant van de haven komt het vrachtschip ‘De Sirius’ binnen. Het 
breekt zich een weg door de ijsschotsen, daarbij de Smienten, 
Kuifeenden en Wilde Eenden verjagend. De Bonte Strandlopers komen 
weer tot leven. Ze vliegen af en toe rakelings langs mij heen en landen 
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ergens op het ijs, of nog vaker in een spelonk in het ijs. Het is telkens 
weer een verrassing waar ze opduiken. Een enkele Tureluur volgt hun 
voorbeeld. 
 
Het waterpeil stijgt weer en ik houd het verder voor gezien. Ik word 
treurig van die zware strijd om het bestaan. 
 
De Kleine Zeemeermin lijkt al veel minder op die heroïsche post op Nova 
Zembla omgeven door maagdelijke sneeuw: de schotsen op de ijsvlakte 
hebben een vieze bruine kleur gekregen en de ijszee lijkt nu meer op 
een half bevroren oersoep die te lang buiten de koelkast heeft staan 
meuren. 

de Kleine Zeemeermin 
 

Enigszins opgelucht stelt Gerard vast dat het ijs aan het wijken is. Zijn 
restaurantje op palen zal niet ondermijnd worden door het kruiend ijs. 
‘Bij Noordpolderzijl zijn de ijsschotsen méér dan manshoog.’ vertelt hij. 
Dat had ik natuurlijk wel willen fotograferen. 
Vóór mij staat een beker warme chocolademelk met slagroom.  Ja, als 
mens heb ik het  eenvoudig qua foerage. Ik trek mijn portemonnee. Het 
zal nog wel even duren voor ik hier terugkom. Er moeten nog andere 
gebieden worden verkend. Eerst gaat het dooien  en dan komen 
voorboden van de lente.  
Maar voorlopig is het kwakkelweer. 
 

Ana (tekst en foto’s) 
www.anaburen.nl 
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Wie wordt onze nieuwe voorzitter of secretaris?  

 
Binnen het bestuur van de afdeling Groningen/Haren bestaan vacatures 
voor een nieuwe voorzitter en een secretaris. We doen nogmaals een 
dringend beroep op de leden om zich hiervoor kandidaat te stellen. We 
kunnen niet functioneren zonder een volwaardig bestuur! 
Hieronder een toelichting.  
 

Wat doet de voorzitter? 

De voorzitter is in de eerste plaats voorzitter van de afdeling. Naast het 
voorzitten van de jaarlijkse ALV betekent dit vooral dat hij of zij oog 
heeft voor het reilen en zeilen van de afdeling, mensen stimuleert en 
eventueel knelpunten signaleert. Samen met de overige bestuursleden 
ontwikkelt de voorzitter ook een visie op de koers die de afdeling moet 
varen en op nieuwe ontwikkelingen.   
De voorzitter is ook voorzitter van het algemeen bestuur (AB). Het 
algemeen bestuur (DB+ werkgroep coördinatoren)  komt ongeveer vier 
keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er soms vergaderingen van het DB 
(voorzitter, secretaris en penningmeester).  
De voorzitter vertegenwoordigt zo nu en dan de afdeling naar buiten 
toe. Ook andere bestuursleden kunnen overigens externe 
bijeenkomsten namens de afdeling bezoeken. Dat hangt af van de aard 
van de bijeenkomsten.  
Kortom: in tijd gezien hoeft het voorzitterschap geen zware klus te zijn. 
Belangrijk is dat je soms het voortouw neemt, stimulerend bent en oog 
hebt voor de afdeling als geheel.  
 

Wat doet de secretaris? 

De secretaris is degene die o.a. de post en mails ontvangt en doorstuurt 
naar de overige bestuursleden. Daarnaast is de secretaris degene die de 
notulen van vergaderingen schrijft en natuurlijk ook meepraat in het  
bestuur. Puntsgewijs komt het neer op de volgende taken:  

• Bijwonen en notuleren van bestuursvergaderingen (ca. 5 keer per 
jaar) en ALV. 
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• Opstellen agenda en verzending stukken (via mail) voorafgaand aan 
de vergaderingen. 

• Redigeren van jaarverslag voor de jaarlijkse ALV 

• Binnengekomen mail van externe organisaties doormailen naar 
bestuursleden/werkgroep coördinatoren. 

• Regelmatig (eens per twee weken) legen van de postbus en beheren 
van ingekomen post. . 

 
Goede verslagen kunnen maken, plezier hebben in schrijven en 
redigeren van stukken is belangrijk. En af en toe vergaderen, in een 
prettige sfeer! 
 
Meld je aan! 

Informatie: Lammert Tiesinga of bij  Carlo Ensing 
(zie voor contactgegevens achterin deze Groeningen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hans van Steenis
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IVN Groningen/Haren zoekt een beheerder voor de website 

 
IVN krijgt vanaf mei 2012 een nieuwe huisstijl. Zo ook de landelijke  
IVN-website, alwaar de websites van de afdelingen op kunnen 
aansluiten, hetgeen wij ook gaan doen. 
Met een Content Management Systeem (CMS: gewoon gezegd, het 
systeem waarmee je een website kunt onderhouden) is het mogelijk 
onze eigen website (op) te bouwen. Voor onze afdeling zoeken we 
daarvoor een of twee inhoudelijk website beheerder(s) (m/v). 
De taken voor deze persoon/personen zijn: 

• Je zorgt ervoor dat artikelen/nieuws e.d. op de website komen. 
• Actueel houden van de inhoud van de website. Je zorgt ervoor 

dat alle informatie goed te vinden is door duidelijke teksten op 
knoppen en links. 

• Je stelt nieuwe inhoud samen of redigeert bestaande teksten en 
maakt ze geschikt voor op de website. 

• Je werkt aan de ‘look’ van de website. Je blijft scherp op de 
gebruiksvriendelijkheid van de website. 

• Je communiceert (actief) met de andere leden van de PR- en 
communicatie werkgroep, de bestuursleden en alle actieve 
vrijwilligers van de afdeling over de inhoud van de website. 

• Optioneel: Je zorgt voor een effectieve aanwezigheid de 
IVN afdeling binnen relevante social media. 
 

Het IVN Landelijk Bureau organiseert workshops voor de 
websitebeheerders van de afdelingen, waarin wordt uitgelegd hoe het 
CMS werkt. Deze workshop is op 5 juni in Groningen en 7 juni in Assen. 
Na de workshop kun je zelf aan de slag met het inrichten van de 
website. 
 
Voor deze functie is het van belang dat je: 

• enige ervaring hebt met omgaan met computers 
• affiniteit hebt met het onderwerp natuur- en milieu-educatie 
• gemotiveerd bent. 
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Groningen zoemt… 

 
2012 is het Jaar van de Bij. Overal in 
Nederland worden acties ontplooid 
om de leefomstandigheden van de bij 
te verbeteren. Het gaat niet goed met 
de bijen in Nederland, maar iedereen 
kan helpen hun leefomstandigheden 
te verbeteren! Dát is de boodschap 
van Groningen Zoemt. 
Onder de noemer Groningen Zoemt bundelt en initieert de Natuur en 
Milieufederatie Groningen verschillende bijzondere activiteiten in en om 
de stad. Om Stadjers te enthousiasmeren de bijen een handje te helpen, 
worden dit jaar allerlei acties georganiseerd. Hieronder een greep uit de 
activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Groningen Zoemt werkt de Natuur en Milieufederatie Groningen 
samen met de gemeente Groningen, het IVN, de KNNV , het NDE en de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Voor uitgebreide informatie ga je 
naar: www.nmfgroningen.nl 

Mei 
Za 12 Excursie door de ‘Groene Long’ van Beijum door stadsecoloog Klaas van Nierop  
10.00 uur. Trefpunt: Boederijum. De ‘Groene Long’ is een aantal verbonden groenstroken in 
Beijum. Ook leuk voor kinderen! – Org.: Natuur en Duurzaamheidseducatie Groningen  
Za 12 en ZO 13 Bijentelweekend  
Tel je mee? Kijk op www.jaarvandebij.nl – Org.: KNNV  
 

Juni 
Do 21 Excursie naar de Educatieve Bijenstal van de Wiershoeck door imker Bart van Egteren  
Zie de bij van heel dichtbij. Speciaal voor kinderen! 19.00 uur. Trefpunt: parkeerplaats Dom 
Helder Camaraschool.  
 
Juli 
Za 14 Open dag Volkstuinvereniging De Drie Wijken  
Bijenvoorlichting en leuke moestuinideeën. Van 13.00 – 15.00 uur.  
Za 14 Open Imkerij Dagen  
Openstelling van de educatieve Bijenstal op de Wiershoeck en de Bijenstal in het Stadspark 
van de Bijenhouders Groningen.  
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Voorjaar in het Noorderplantsoen 
 

Op zoek naar stinsenplanten 
 
Op 24 maart werd de 
traditionele 
voorjaarwandeling in het 
Noorderplantsoen gehouden. 
Verschillende leden van de 
Plantenwerkgroep waren 
aanwezig en daarbuiten 
meldden zich 6 
geïnteresseerden.  

 
Dit jaar was er veel te zien en 
dat is niet altijd het geval. Het 
al dan niet verdwijnen van de 
winterse kou is  

Geelster 
 

daarbij van cruciale betekenis. De echt vroege bloeiers zoals     
Sneeuwklokje en Winterakoniet waren nagenoeg uitgebloeid en ook 
voor de Krokus was het einde in zicht. Maar er bleef genoeg over: 
Daslook (niet bloeiend), Bosgeelster, Bosanemoon, 
Voorjaarshelmbloem, Holwortel, Gele anemoon, Oosterse anemoon, 
Gele kornoelje, Sneeuwbes, 
Prachtframboos. Met de 
Bosgeelster en de Holwortel 
gaat het heel goed in het 
Noorderplantsoen. Als je er 
zoveel ziet, kun je je haast 
niet voorstellen dat zo’n 
hoeveelheid een tamelijk 
zeldzaam verschijnsel is. 
Toch is dat zo.  
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Mijn indruk was dat het ook beter gaat met de Voorjaarshelmbloem. Op 
meer plaatsen zag ik plukjes staan. 
 
Zo wandelden we op ons gemak en we 
keken onder andere naar een late 
Winterakoniet. De gele blaadjes daarvan 
zijn eigenlijk kelkblaadjes, de 
kroonblaadjes zijn omgevormd tot 
honingbakjes. Bij de Holwortel zagen we 
sporen van braak: een insect had zich 
onrechtmatig tegoed gedaan aan de 
nektar door een gaatje in de spoor te 
bijten. Zo blijft de stempel onaangeroerd 
en vindt er geen bevruchting plaats en 
daar was het nu juist om te doen.   

 

 
Aan het eind van de wandeling zuchtte 
een deelneemster: ‘Ik weet niet of ik al 
die namen wel onthouden kan hoor!’     Holwortel 
 
Maar de leden van de Plantenwerkgroep stelden haar gerust: volgend 
jaar is er weer zo’n excursie. Bovendien kun je bij het IVN Groningen een 
cursus volgen om zelf planten op naam te leren brengen. Ze nam het in 
overweging! 
 

Ellen Vissia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto's: Hans van Steenis 
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Gezocht: boekenwurm met verkooptalent 
  
Claudia is inmiddels gestopt met de boekenverkoop via Steunpunt 
natuur en milieu. Nog altijd zoeken wij de persoon die de verkoop van 
boeken voor het Steunfonds nme voort wil zetten. 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, zoeken we 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 voor Natuur en Milieuactiviteiten. 
  
Voor meer informatie kun je altijd bellen met mij, Claudia Vrieling 
050-3148314. 
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Een boer in zijn tijd 

 

‘Een boer in zijn tijd’ is de titel van een boek over de ontmoetingen 
tussen schrijver en boer. Klaas is veehouder in ruste onder de rook van 
Groningen, geboren in 1926. Als alle oude boeren heeft hij nog wat vee 
en land. Ik ken Klaas sinds een aantal jaren. Vijf jaar geleden heb ik in de 
Groeningen een stuk over hem geschreven. Het afgelopen half jaar is 
het contact intensiever geworden, en kwam het idee op een boek 
samen te stellen. Ik heb Klaas gevraagd of ik het een en ander mocht 
publiceren, en dat was goed (“Ik word nog bekend”). Het is een verhaal 
in veel foto’s en in tekst over het bestaan van een man die mooi in het 
leven staat. Over de blaarkoppen, Eelderwolde, de grasoogst, de 
seizoenen. Kortom, over het leven van een boer aan de stadsrand. Het 
boek is een eigen uitgave en is geproduceerd door drukkerij de Marge in 
Groningen. 

Fragment en foto’s uit het boek: 
 

 “Bijna achteloos aait de hand 

even over de neus van de koe. Ze 

heeft net voor de tweede keer 

hooi gehad en het is 9 uur in de 

ochtend. Dit zal Klaas toch zeker al zo’n zeventig jaar doen. Een leven 

vergroeid met het vee waar hij voor zorgt. Eerst de dieren, dan zelf wat 

eten”.  
 

  
 
 

 
Bestellen kan door € 16,90 per ex. (incl. verzenden) over te maken naar 
Rabobank 1494.35.460 t.n.v. S. Wijma te Groningen. Vermeld daarbij je 
adres i.v.m. de verzending. Zie voor een impressie en meer achtergrond 
www.eenboerinzijntijd.nl  
 

Simon Wijma 
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Een impressie van Park Groenestein 
 
Park Groenestein ligt er na de koudegolf wat verlept bij. De al uitgelopen 
rozenblaadjes zijn kapotgevroren en een deel van het klimopblad is 
bruin. Zelfs de hulst heeft blad laten vallen om teveel uitdroging te 
voorkomen.  
Maar nu begint de kou minder te worden en de bladeren van de 
rododendron komen weer overeind. Een afgevallen tak is dankbaar 
demonstratiemateriaal. Ernst snijdt een knop door en laat zien hoe 
daarin al een volledige loot opgevouwen zit, inclusief bladeren en paarse 
bloemen. Dankzij de perfecte isolatie hebben die de barre kou 
overleefd. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de rododendron 
oorspronkelijk van de hoogvlaktes in Klein-Azië komt. Ondertussen 
begint een deel van de excursiedeelnemers het koud te krijgen. Zij 
hebben hun isolatie niet zo goed in orde. 
Het rondje door het park wordt besloten met een hoopvolle blik op de 
eerste lentebode. De boerencrocus begint massaal boven de grond te 
komen.  
 
Heel voorzichtig, maar toch wordt het voorjaar.  
 
Janneke van Steenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boerencrocus 

Foto: Hans van Steenis 
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Groen Gebied: Het Sterrebos 
 
Drie jaar geleden hebben we de Groene Wegwijzer met informatie over 
de natuurgebieden in het gebied rond Groningen en Haren opgestart. 
Op deze site (www.groeningen.net) is per natuurgebied (in de brede zin 
van het woord) algemene informatie gegeven: wat kan je er aantreffen, 
soms is er ook een wandelroute direct beschikbaar en via foto’s krijg je 
een eerste sfeerimpressie van het gebied. 
 
Voor mij was het leuk om te doen, omdat ik op die manier weer 
gebieden leerde kennen, die allemaal op fietsafstand liggen. En als je 
een gebied gaat beschrijven kijk je er ook weer anders tegenaan. Een 
van de vreemdste en leukste is het Sterrebos in de Stad. Vreemd qua 
locatie en leuk qua reigers. 

Foto: Eline van Ingen Schenau 

Eerst nog even de historie 
Het Sterrebos is in 1765  door de stadshovenier aangelegd en is in 1882 
uitgebreid. Tot 1918 werd op zondagmiddag in een pagode muziek 
gemaakt. Eerst door Schutterijkorpsen, later door Harmonie-orkesten. 
Het tempeltje aan de Hereweg is van voor 1900 en werd lange tijd 
gebruikt als theehuis, nu als atelier. Door de aanleg van de N28 is het 
Sterrebos sinds 1965 doorsneden. De flora en fauna is bijzonder en 
grotendeels beschermd. Sinds 2010 staat er een nieuwe entree (zie de 
foto), met mooie houten trollenbeelden. 
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Ik fiets regelmatig langs het Sterrebos op weg naar m’n werk. Een enkele 
keer bezoek ik het bos vanwege de nestbouwende en broedende 
reigers. Dat laatste vind ik nog steeds bijzonder. Dit voorjaar is het dus 
een herrie in het bos: van de snelweg, de bouwwerkzaamheden en de 
reigers. Als ik er door heen loop hebben de eerste twee zaken de 
overhand. Het geeft tegelijkertijd ook een wat onbestemd gevoel in het 
Sterrebos: ingeklemd tussen de menselijke bebouwing is er nog net een 
stukje groen over voor de trollen, dieren en planten. Één ding wat 
jammer is dat ik de reigers nooit goed op de foto krijg, dan heb ik toch 
een luchtballon of fotovlieger nodig…..  
 

Kees van de Ven 
 

 

 

Foto: Kees van de Ven
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Koeien en vogels, koninklijke vrienden! 

 
Op 25 maart scheen een heerlijk zonnetje 
over het groninger land. Toen ik de oprijlaan 
van de Reitdiephoeve van het Groninger 
landschap opreed, wist ik het: dit wordt een 
mooie excursie! 
Ik hoor de grutto en de tureluur en ik zie de 
kieviten tuimelen in de lucht. Ja, dit is wat ik 
onze stadskinderen wil bijbrengen: de 
natuur, en zo dichtbij. 
 
  
13 kinderen kwamen en hebben de 

weidevogels met behulp van stokvogels en zoekkaarten op naam 
gebracht. In de stal lieten we de kinderen de relatie tussen boer en 
vogel zien. Op naar het echte werk, het zonnetje scheen nog steeds, op 
de oprijlaan de vogels in het echt zien door de diverse telescopen en 
zichzelf scherp stellende verrekijkers. Dit mede dankzij de deskundige 
hulp van Frans, Hannelore en Anna.  
 
Toen de kinderen trots op hun weidevogeldiploma de namen van vogels 
invulden, wist ik: 
doel bereikt! We 
hebben de 
kinderen weer 
wat meer 
bijgebracht over 
de natuur zo 
vlakbij de stad. 
 
Pieta Walma 
 

 
 
Foto’s: Eline van Ingen Schenau
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IVN Groningen Haren nu ook op Twitter! 

 
Onze IVN afdeling Groningen-Haren  gebruikt sinds een tijd ook 

Twitter. Een handig medium om korte nieuwsberichten, excursies of 
wijzigingen bekent te maken aan een groter publiek. Maar lang niet 
iedereen weet eigenlijk wat Twitter is, laat staan dat je kan weten hoe je 
het gebruikt.  Ik dook onder in de wereld van Twitter  en vond een 
antwoord op de volgende vraag: Waar vinden het internet en de natuur 
elkaar?!  
Ik neem jullie op mijn ontdekkingstocht, want ook voor mij is twitteren 
iets nieuws. Met een beetje scepsis druk op de knop Twitter, 
FOLLOW US. Zal het iets kunnen toevoegen?!  
 

Een aardig overzichtelijke site opent zich en daar kan ik me 
registreren, zodat ik in contact kan blijven met IVN Groningen-
Haren. Dat is precies wat ik kwam doen, dus daar gaan we. Ik 
kies een naam en een wachtwoord, ik druk op “account aanmaken” en 
daarmee is mijn account een feit. Ik word direct doorgestuurd naar een 
pagina waarop ze me uitleggen wat een tweet (een berichtje op Twitter) 
is en ze helpen me met het zoeken naar interessante mensen of 
organisaties om te volgen. Ik zoek allereerst op IVN, daar vind ik een 
heel aantal afdelingen en deze voeg ik toe door op de knop “volgen” te 
drukken. Van hen krijg ik nu korte berichtjes als ze iets te melden 
hebben. Daarna zoek ik op natuur en ben benieuwd wat daar achter 
tevoorschijn zal komen. Ik vind interessante organisaties zoals 
staatbosbeheer, natuurmonumenten, waarneming.nl en de 
vogelbescherming. Als ik verder zoek op boswachter Groningen, dan 
vind ik verschillende boswachters die stuk voor stuk korte berichtjes 
sturen via Twitter over wat hen bezig houdt en in hun omgeving 
gebeurt. Ik ontdek dat ook Avifauna Groningen en het Groninger 
landschap Twitter gebruiken om nieuws te wereld in te sturen.  
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Ik volg nu 9 mensen en/ of 

organisaties via Twitter. Op de 
hoofdpagina blijft het lekker overzichtelijk, ook al is de lijst met Tweets 
lang. Veel nieuwtjes komen voorbij en lang niet alles is interessant, maar 
er zijn ook veel nieuwsberichten, vooral lokaal, die ik mijn dag een 
beetje leuker maken. Ze maken me alert op wat er te doen is in de 
buurt.  
 
Dat IVN Groningen-Haren ook gebruik maakt van Twitter als medium om 
mensen te bereiken, kan ik goed snappen. Het is een toegankelijk en 
doeltreffend middel en iedereen kan het eigenlijk indelen zoals die zelf 
wil. Wie en hoeveel mensen je volgt, of je zelf ook actief deel wilt 
nemen of alleen nieuws wilt lezen, het kan allemaal. Zo gezegd haalt 
Twitter de mogelijkheid om de natuur te beleven een beetje dichterbij 
voor iedereen. 
 

Eline van Ingen Schenau 
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Uitnodiging provinciale ledendag IVN 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de provinciale IVN-ledendag 
in Groningen op zaterdag 12 mei a.s  De organisatie is dit jaar in handen 
van IVN-afdeling Grootegast. Er is een interessant ochtendgedeelte, een 
lekkere lunch en ’s middags kunt u dan zelf ook een keer het 
Blôde Fuottenpaad beleven. Dankzij de provinciale financiering van het 
IVN-vrijwilligerswerk, is deze dag gratis voor IVN-leden en 
huisgenootleden. Introducés betalen € 10,-- bij de ingang. 
 
Programma  
9.00 uur Inloop met koffie en thee. 
9.30 uur Welkom en uitleg dagprogramma door Herman Woltjer.  
9.40 uur Groen moment. 
10.00 uur  Presentatie Stichting NDCE (Natuur-, Duurzaamheid en 

Cultuur Educatie) Westerkwartier. Een project voor een 
scholennetwerk, waaraan ook het IVN deelneemt. 

10.30 uur PAUZE. 
11.00 uur Presentatie over mens en natuur (filosofie). 
12.15 uur Lunch. 
13.00 uur Buitenactiviteit 

Vanuit de werkschuur van Staatsbosbeheer gaan we 
lopend via de Fryske Diek naar het Blôde Fuottenpaad; 
daarna thee en koffie; en als tweede deel het Pettenpad 
olv gidsen van Staatsbosbeheer en het IVN. 

15.00 uur Einde (geen centrale afsluiting). 
   
Locatie: kantoor Penta Primair, Hoofdstraat 44 te Grootegast 
 
Voor aanmelding mailt of belt U naar Jolanda Boekhout, IVN 
Consulentschap Groningen. zie adressen en informatie achterin. We 
willen dan graag de volgende gegevens van u: Naam; Afdeling; 
Telefoonnummer of mailadres; Aantal personen (lid/introducé); 
Eventuele dieetwensen; Voorkeursexcursie 
 
Na aanmelding ontvangt u per ommegaande een bevestiging en een 
routebeschrijving. Indien u onverhoopt verhinderd bent, laat het ons 
z.s.m. weten. 
 
Hartelijke groeten en hopelijk tot 12 mei! 
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IVN Excursie- en cursusprogramma voorjaar/zomer 2012 
 
Excursieprogramma  
Zondag 6 mei: Bloeiende bomen in Appèlbergen. 
Vertrek om 10 uur vanaf het parkeerterrein in Appèlbergen. 
 
Zondag 13 mei: Vroege vogels excursie Stadspark. 
Het thema is zangvogels in de vroege ochtend. Vertrek: 4.00 uur op de 
hoek  Paterswoldseweg en Concourslaan. Terug om ongeveer 7.00 uur. 
TIP: Trek warme kleren aan, want zo vroeg kan het erg koud zijn!! 
Informatie en opgave : Catherine Brandsma (brandcat1@hotmail.com) 
 
Zondag 13 mei 2012:  Waterdiertjes, een zoektocht in de sloot 
Een natte waterexcursie voor kids van 6 t/m 12 jaar. 
Plaats: Volkstuincomplex Tuinwijck aan de Helperzoom 8.  
Tijd: van 14.00 uur t/m 16.00 uur. 
Info en aanmelding via natuurkids.groningen@gmail.com of 050-752 
9166 
  
Zaterdag 9 juni: Middag/avond vogelexcursie Bargerveen 
Op zoek naar de nachtzwaluw.Vertrek om 16.00 uur met auto's bij de 
AH in de Hoornse meer. Terug rond 24.00 uur. Informatie en opgave bij 
Andrea Kunst-de Vries, a.kdv@ziggo.nl of 050-5275548 
 
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 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.  
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Informatie en opgave: Lammert Tiesinga, tel. 050-3133682, e-mail:  
L.Tiesinga@inter.nl.net. 
 
Zondag 17 juni 2012: Natuurontdektocht in het Stadspark 
Horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Al je zintuigen worden op de 
proef gesteld bij deze ontdekkingstocht. Voor jeugd van 6 t/m 12 jaar 

Plaats: Het Stadspark (precieze plaats volgt na opgave).  
Tijd: van 14.00 uur t/m 16.00 uur. 
Info en aanmelding via natuurkids.groningen@gmail.com of 050-752 
9166 
 

Cursusprogramma  
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. 
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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. 
 
Natuurgidsencursus: Er zijn nog enkele plekken vrij! 
IVN-Leek/Nietap en IVN-Grootegast e.o 
In september 2012 starten de bovengenoemde IVN-afdelingen 
gezamenlijk met een Natuurgidsencursus, gericht op het 
Westerkwartier.  
 
Wanneer de cursus met goed gevolg wordt afgelegd, is het resultaat, 
naast een brede basiskennis van natuur en landschap: een officieel 
erkend diploma. Men mag zich nu IVN Natuurgids noemen. Het is nu 
mogelijk om als gids met een groep mensen de natuur in te gaan. Ook 
kunnen groene activiteiten worden georganiseerd en/of begeleid. 
In de cursus komen diverse aspecten van natuur en landschap aan de 
orde. Er worden lessen gewijd aan de natuur in de eigen omgeving, de 
bodem, flora en fauna. Ook ecologie en biosfeer staan op het 
programma, terwijl er aandacht is voor mens, milieu en maatschappij. 
Besloten wordt met basisvaardigheden m.b.t. de overdracht van de 
verworven kennis. 
De cursus duurt twee jaar en bestaat uit 50 lessen. Hiervan zijn 35 
binnenlessen (dinsdag avond) en 15 buitenlessen(zaterdagen). 
Groepsgrootte: min. 25, max. 35 personen. De cursus wordt afgesloten 
met een praktijkopdracht. Naast het bijwonen van de lessen zijn er ook 
huiswerkopdrachten. Van de deelnemers wordt een tijdsinvestering van 
6 à 8 uur per week verwacht (buiten de vakantieperiodes). De cursisten 
moeten 85% van de lessen bijwonen om het diploma te krijgen. 
Kosten: € 325,00  per deelnemer 
Plaats: De Schutse,  Oldenoert 32, Leek 
Informatie en opgave: ivnnatuurgidsencursus2012@gmail.com    

IVN Leek/Nietap: Garmt Renkema, tel. 0594-517316 of: 0683210114 

Of IVN Grootegast: Herman Woltjer, tel. 0594-613253 of: 0641532304 
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 Adressen en informatie 
 
IVN-Afdeling Groningen/Haren 

Postbus 1573 
9701 BN Groningen 
Website: http://www.ivn-groningenharen.nl 
e-mail: ivngroningenharen@gmail.com   
 

Bestuur 

Voorzitter:  vacature 
Secretaris:            vacature ad interim:Lammert Tiesinga 

L.Tiesinga@inter.nl.net Tel: 050-3133682 
Penningmeester:  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: 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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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 
Vacature       st.steunfondsnme@home.nl  
 
Werkgroep PR & Communicatie 
Kees van de Ven, tel.: 050-4063310          keesvandeven@planet.nl 
Ad interim 

   
Kopij voor de Groeningen sturen naar: 

Postbus 1573, 9701 BN Groningen of ivngroeningen@gmail.com 
 
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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