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       Herfstkleuren in Groningen 
 

Van de voorzitter  
Terwijl de vogeltrek op gang gekomen is, is het laag bij de grond opmerkelijk stil geworden. Dat het 
stiller wordt hoort bij de tijd van het jaar, maar het is me nog nooit zo opgevallen als nu. Opvallend is 
dat vooral de merels zich amper laten zien of horen. Ook het stel merels dat jaar in jaar uit in onze 
tuin rondscharrelt, laat zich niet meer zien. Zitten ze stil in een hoekje te wachten tot de ruiperiode 
voorbij is, of heeft de merelziekte toegeslagen?  
 
Met de IVN-afdeling Groningen-Haren gaat het goed. Het aantal leden is in de afgelopen vijf jaar 
verdubbeld. Veel nieuwe leden zijn ook actief geworden in de werkgroepen. Vooral de werkgroepen 
stadsecologie, wilde planten en natuurkids hebben de nodige versterking gekregen. Voor een groot 
deel komen de actieve leden voort uit de natuurgidsenopleiding die deze zomer is afgerond. Zo’n 20 
cursisten kregen hun diploma. Er is bovendien een nieuwe werkgroep van voormalige cursisten 
opgericht die al actief is en diverse excursies heeft gepland. Niet alleen de werkgroepen werden 
versterkt, maar ook het bestuur en de organisatie. Frans Kromme beheert de administratie van leden 
en donateurs en heeft het bestand grondig nageplozen en op orde gebracht. Astrid van der Werf is 
onze nieuwe coördinator PR & Communicatie geworden nadat deze functie al sinds 2015 vacant was.  
Ina Velthuis is de nieuwe coördinator van de werkgroep Wilde Planten en Mirjam Aalfs is nu 
coördinator de Natuurkids.  
 

 

      IVN Groningen-Haren 
 

Nieuwsbrief najaar 2018 



Mede dankzij onze website-beheerder en opmaker Jan Faber is ons afdelingsblad Groeningen een 
schitterend full colour blad geworden. Onze statuten zijn recent aangepast aan de nieuwste 
ontwikkelingen en aan veranderingen in de IVN-organisatie. Daarmee kunnen we weer enkele 
decennia vooruit. Daarnaast hebben we een “privacy statement” geformuleerd en op de website 
gepubliceerd, waarmee we ook aan de nieuwe verordening op de persoonsgegevens voldoen. En ten 
slotte staan we er ook financieel weer goed voor. Na een paar magere jaren zijn onze financiële 
reserves weer behoorlijk op peil. Daarover meer in het financieel verslag, dat eind februari verschijnt 
met alle andere verslagen, ter voorbereiding op de ALV in maart 2019.  
 
Hier is de nieuwe digitale nieuwsbrief, vanaf nu onder redactie van Astrid van der Werf. Ik wens haar 
daarmee veel plezier en onze leden en donateurs veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.  
 
Lammert Tiesinga 

 
Nieuwe IVN werkgroep ‘Natuur en meer!’ 
IVN Groningen Haren heeft er een nieuwe werkgroep bij: ‘Natuur en meer!’. Dit initiatief komt van 
cursisten van de Natuurgidsenopleiding. 
 
We zijn zeer enthousiast hoe in de natuur alles samenhangt en elkaar beïnvloedt. Wat betekenen 
vogels voor de ontwikkeling van planten, hoe sterk bepaalt riet de aanwezigheid van vogels, wat 
betekent de waterstand voor het leven in een gebied, hoe heeft vroegere bewoning een landschap 
gevormd, wat is het belang van gezond bodemleven? 
 
Dit enthousiasme willen we delen en met elkaar beleven. We hebben allerlei ideeën voor een 
excursie, lezing, cursus of activiteit. Natuur en educatie staan centraal. Deze combineren we met de 
actualiteit, cultuurhistorie, kunst of wetenschap. 
 
De eerste activiteiten kun je begin 2019 verwachten. 
 
Wil je meedoen? 
Ben je een IVN'er met een brede belangstelling en lijkt het je leuk om in deze werkgroep mee te 
denken en mee te doen? Stuur dan een mail naar Edda Kammenga: 
ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com  
 
 

 
De werkgroep: Zwaan, Margreet, Ingeborg, Ina, Ike, Hiltje, Frans, Edda, Denise en Anna 
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Enthousiast redactielid gevraagd 
Voor ons afdelingsblad Groeningen zoeken we nog een tweede, enthousiast redactielid, naast 
Johanna Roede die nu de redactie doet, met tijdelijke ondersteuning van Lammert Tiesinga. Redactie 
is vooral leuk als je samen ideeën kunt vormen voor de inhoud van het blad en taken kunt verdelen. 
De Groeningen is een interessant en mooi blad en verschijnt twee keer per jaar. Dat betekent dat je 
twee keer per jaar interessante onderwerpen bedenkt voor het volgende nummer en daar auteurs 
bij zoekt. Natuurlijk kun je ook zelf bijdragen leveren. Veel kopij komt ook spontaan binnen. De 
artikelen bekijk je op leesbaarheid en taal en bijpassende foto’s.  
 
Interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de redactie (Lammert Tiesinga 
la.tiesinga@gmail.com of Johanna Roede johannaroede@gmail.com). 
 

 
Kopijsluiting voor de eerstvolgende Groeningen is 10 december. 

 
Kopij graag zenden naar het redactieadres: ivngroeningen@gmail.com 

 

 
 

Nieuwe rubriek: Natuurmoment 
In deze editie van de digitale nieuwsbrief starten we met een nieuwe rubriek: Natuurmoment. In 
deze rubriek is ruimte voor opmerkelijke en bijzondere observaties uit de Groningse natuur, 
gebeurtenissen of objecten die verwondering oproepen, en allerlei andere natuurmomenten. Het 
mag in woord of beeld, verhalend of poëtisch. Stuur je inzending naar Astrid van der Werf: 
asvdwerf@gmail.com. Frans Kromme bijt in deze editie de spits af met een gedicht van Bert Kuik: 
 

1(d)tweetje 

Ik dobber op het spiegelgladde water 
in mijn eentje. 

Jullie zien mij met zijn tweeën 
Oorverdovend de stilte 

Ondersteboven ben ik van mijn evenbeeld. 
Bewegingloos drijf ik uit beeld. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilde eend op de Westerplas, Schiermonnikoog. Foto: Frans Kromme 
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Moderne bijenkast voor bijen 

Ernst Flentge vond wel een heel opmerkelijk alternatief voor de welbekende bijenkast in zijn schuur: 
“Dat het met de insecten en vooral bijen slecht gaat weet iedereen. Er zijn er echter die onze 
cultuur wel goed weten te volgen. In mijn schuur hangt een hoge drukspuit van een bekend merk. 
Deze heeft diep liggende schroefgaten. Deze konden in de ogen van een metselbijensoort 
uitstekend gebruikt worden als nestkastje. Dus geen plantenstengel, riet of gat in het hout, maar 
gewoon de plastic ombouw van de hogedrukspuit. En nu maar hopen dat ze uitkomen, want 
mevrouw bij heeft wel meerdere gaten dichtgemetseld en haar eitjes gelegd”.  
 

       Foto’s: Ernst Flentge 

 
Excursies najaar/winter 2018/2019 
 

Zondag 21 oktober 
Muziek in, door en van de natuur voor kinderen 
Natuurkids organiseert een excursie naar muziek 
in/door/van de natuur voor kids tussen 8 en 12 jaar. We 
eindigen de excursie bij het kampvuur. 
Locatie: Camping Stadspark, Groningen 
Tijd: 14.00 - 16.30 uur. 
Opgave: natuurkids.groningen@gmail.com  
           Foto: Jan Faber 
 
Zaterdag 27 oktober 
Najaarsplantenruildag 
De Wilde Planten Tuinkring organiseert weer een plantenruildag. Onder andere biologische bollen 
verkrijgbaar.  
Locatie: bij Michiel Coesel, Goeman Borgesiuslaan 209, 9722 VB Groningen. 
Tijd: Van 10.30 uur tot 12.30 uur 
Opgave: Ernst Flentge (werkgroepcoördinator), e.w.flentge@freeler.nl  

Zaterdag 27 oktober 
Excursie kraanvogels kijken bij Diepholz 
Vertrek: 10:00 vanaf Transferium Kardinge 
Duur: Geschatte terugkeer in Groningen rond 22:00 uur 
Kosten: De kosten voor het meerijden te verrekenen met de chauffeur ongeveer €17,50. 
Enkele pauzes om koffie te drinken en wat te nuttigen, maar neem ook zelf iets te eten en te drinken 
mee. Warme kleding is een aanrader. 
Opgave: Klaas Heeres, k_heeres@hotmail.com (06-83357994) 
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Zaterdag 17 november 
Excursie “Lauwersmeer in het najaar” met de vogelwerkgroep 
Vertrek: parkeerplaats Kardinge om 09.00 uur.  
Terug: tussen 14.30 en 15.00 uur. 
Kosten: de kosten voor het meerijden, te verrekenen met de chauffeur ca. 7 euro. 
Extra informatie: Neem iets te eten en te drinken mee. Warme kleding is een aanrader.                                                        
Opgave: Janneke Haverkort: haverkort.j@planet.nl, (06-31907595) 

 
Zaterdag 12 januari 2019 
Vogel-wandelexcursie door Boswachterij Grolloo/Grolloërveen 
We maken een winterwandeling door dit prachtig gebied, bestaande uit gemengd bos, veen en 
heide. In het bos kunnen we diverse mezen, goudvink, goudhaan, spechten en mogelijk klapeksters 
en kruisbekken aantreffen.  
Vertrek: 8.30 uur AH-winkel Hoornse meer, B.S.F. Van Suttnerstraat 1. Terug ca. 13.30 uur.  
Kosten: voor meerijden, te verrekenen met de chauffeur ca. 6 euro. Zelf koffie/thee en een broodje 
meenemen en warm kleden. 
Info en opgave: Willy Sjaarda, willy.sjaarda@gmail.com, (06-25583942). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Klaas Heeres 

 
Algemeen 
Houd de website in de gaten voor actuele informatie over activiteiten: 
http://ivn.nl/afdeling/groningen-haren.   

 
Overige natuuractiviteiten  
 

Landelijke Natuurwerkdag 
Op zaterdag 3 november vindt de landelijke Natuurwerkdag weer plaats. Op 32 locatie in de 
provincie Groningen kun je je handen uit de mouwen steken in de natuur. Kijk hier welke locaties dat 
zijn, en hoe je je kunt aanmelden. Voor meer informatie, kijk op www.natuurwerkdag.nl.  
 
Stekjes en planten ruilmiddag 
Op zondag 11 november, van 12.00 tot 17.00 kun je bij eetcafé MASMAS in Groningen (Oude Kijk in ‘t 
Jatstraat 65) stekjes en (binnen)planten ruilen. Ook als je niets te ruilen hebt ben je welkom en kun je 
met een stukje of plantje naar huis gaan. Kijk hier voor meer informatie over deze activiteit.  
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Adresgegevens IVN Groningen-Haren 
 

Website: www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren 
 
Postadres: 
IVN Groningen-Haren, Laagveld 50, 9753 KB, Haren 
 
Ledenadministratie:  
Frans Kromme: ivn.groningen.lidmaatschap@gmail.com 
 
Secretaris:  
Toeska Coolen: ivngroningenharen@gmail.com 
 
Penningmeester: 
Bert Bemer: bemerdejong@ziggo.nl 
 
Voorzitter: 
Lammert Tiesinga: la.tiesinga@gmail.com 
 

 

Actuele lijst van werkgroepen en coördinatoren 
 
Vogelwerkgroep  
Willy Sjaarda: willy.sjaarda@gmail.com 
 
Wilde plantenwerkgroep  
Ina Velthuis: cultuurohbs@gmail.com 
 
Werkgroep Wilde Planten Tuinkring  
Ernst Flentge: e.w.flentge@freeler.nl 
 
Werkgroep Stadsecologie 
Lammert Tiesinga: la.tiesinga@gmail.com 
 
Werkgroep Natuurkids 
Mirjam Aalfs: mirjamaalfs@gmail.com 
 
Werkgroep PR & Communicatie 
Astrid van der Werf: asvdwerf@gmail.com 
 
Werkgroep Natuur en meer! 
Edda Kammenga: ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com  
 

Ledenadministratie 
 

Ben je verhuisd? Heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Of kloppen je gegevens niet? 
 

Stuur dan de juiste gegevens naar onze ledenadministrateur Frans Kromme:  
ivn.groningen.lidmaatschap@gmail.com 

 
Ook vragen over lidmaatschap of donateurschap beantwoordt hij graag. 
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