Jaarverslag IVN Westerveld 2012
De diverse werkgroepen van IVN Westerveld hebben in 2012 weer flink wat activiteiten
georganiseerd. Maar ook het bestuur heeft niet stilgezeten. Hieronder volgt eerst een
chronologische opsomming van de bestuursactiviteiten. Daaronder staat van alle werkgroepen
een kort verslag van het afgelopen jaar.

Bestuursactiviteiten in 2012
Het spits werd afgebeten door de jaarlijkse Nieuwjaarswandeling. Op zondagmiddag 8 januari
werd de wandeling gehouden in de Anserdennen in Ruinen. Rieks Hoving vertelde
bijzonderheden over dit gebied, waar hij vaak gidst. Na een frisse wandeling werd er koffie en
thee gedronken in het Theehuys Anserdennen, waarbij 22 personen waren.
Als extra activiteit vanuit het bestuur hebben we een lezing georganiseerd. Op 2 februari
heeft Edo van Uchelen een lezing gehouden met als titel: Wolf, Lynx en Beer: is er toekomst
voor grote roofdieren in Drenthe? De opkomst was groot in Dingspilhuus in Diever: ± 45
personen, en het was een interessante lezing. De eindconclusie van de avond was dat deze
grote roofdieren eigenlijk geen plaats meer hebben in Drenthe.
De Seizoensafsluiting werd dit jaar op 6 juli gehouden in het Leggelderveld
achter Dwingeloo. Een mooie wandeling, waarbij de bijzonderheden werden
verteld door Albert Raven, die dit gebied als adoptieterrein heeft in de
Natuurgidsencursus. Vooral het veld dat vol stond met bloeiende beenbreek
was prachtig. De avond werd afgesloten door een hapje en een drankje,
vanuit onze eigen kraam. Er waren ongeveer 25 mensen op afgekomen.
District: De jaarlijkse Regiodag (voorheen districtsdag) werd dit jaar gehouden op 14 april in
Zuidlaren. Enkele punten: nieuwe huisstijl met nieuwe website, project Groen Dichterbij,
landelijk lidmaatschap à € 24,-. ’s Middags waren er leuke excursies. Op 16 oktober werd het
bestuurlijk overleg gehouden van de afdelingen in Drenthe gehouden in Bargerveen, waar de
volgende punten werden aangestipt: Norg start Natuurgidsencursus, Vries bestaat 50 jaar en
volgend jaar is Emmen aan de beurt voor het organiseren. Daarnaast waren er een tweetal
jeugd-dagen georganiseerd, in maart en september om uitwisseling van kennis tussen de
afdelingen vwb jeugdactiviteiten te bevorderen (zie ook bij stukje Snuffelklup Dwingeloo).
Op donderdag 13 december werd de jaarlijkse Digi-Dia-avond gehouden in Overentinghe in
Dwingeloo. Maar eigenlijk was het weer een Dia-Draai-Deur: dit jaar had de avond het thema
‘uit de oude doos’. Er werden afwisselende foto’s en dia’s getoond voor en door de ongeveer
20 mensen: over een reis naar Bolivia in de jaren ‘70 tot foto’s van het Dwingelderveld van
vorig jaar. Een leuke avond!
Bestuur: Afgelopen jaar hebben we met 5 en later 6 personen met plezier het bestuur van IVN
Westerveld gevormd, te weten: Jan Nijman, Henk Barendsen (penningmeester), Marjan
Bralten (secretaris), Jeannette Heun, Albert Raven en in de zomer aangevuld met Albert
Kerssies. Het ledenaantal van IVN Westerveld is nagenoeg gelijk gebleven: we hebben 125
leden, 5 gastleden en 7 donateurs.
Afgelopen jaar is er aandacht besteed aan de nieuwe website, die gekoppeld is aan de
landelijke site van IVN. Kees Dommisse heeft de laatste jaren onze website verzorgd, maar

heeft aangegeven hiermee te willen stoppen, dit wordt nu binnen het bestuur gehouden. We
willen Kees heel hartelijk bedanken voor het up-to-date houden van de website, het was een
grote klus. Het adres is veranderd: ivn.nl/afdeling/westerveld. De andere
informatieverstrekking vanuit het bestuur wordt verder door de secretaris verzorgd door emails aan alle leden. Dit jaar is er geen programmafolder gemaakt, omdat het landelijke IVN in
de loop van het jaar allerlei veranderingen in huisstijl doorgevoerd heeft en de website
opgezet werd.
Op 13 oktober 2012 werd een extra bijeenkomst gehouden voor alle leden van de
verschillende werkgroepen van IVN Westerveld in Het Buitencentrum in Wilhelminaoord. Dit
werd gedaan om de communicatie tussen de werkgroepen onderling en met het bestuur wat
te verstevigen. Vanuit het bestuur werd opgemerkt dat niet iedereen weet waar de ander
mee bezig is, maar dat daar wel behoefte aan is. Er waren 18 personen aanwezig en het was
een vruchtbare middag, waardoor de planning is om het een jaarlijks terugkerende
bijeenkomst van te maken. Daarnaast zullen we proberen de onderlinge communicatie te
vergroten door veel berichten op de website te plaatsen en door een digitaal clubhuis op te
zetten.
Ook voor komend jaar heeft het bestuur een aantal kernpunten opgesteld waar het bestuur
aan wil werken. Dit is niet zoals vorig jaar verwerkt in een jaarplan, maar zal hier weergegeven
worden. De plannen voor komend jaar zijn het vervolmaken van de website, (inclusief de
ledenadministratie), er wordt gekeken naar de verdeling van de taken binnen het bestuur, de
Natuurgidsencursus wordt afgerond, er wordt wederom een werkgroependag georganiseerd
om meer verbinding in de afdeling te krijgen. Daarnaast zullen de reguliere activiteiten
natuurlijk georganiseerd worden, met als extra activiteit een excursie naar de kraanvogels in
Duitsland in november.

Bijdragen Werkgroepen
De Adder in 2012
Het afdelingsweekend was niet alleen leuk, het leverde ook veel kopij
op voor het zomernummer van De Adder. Met als thema ‘Kind en
Natuur’ werden de schrijvers al op Terschelling gestrikt hun mooiste
jeugdnatuurherinneringen op te schrijven. Daarnaast kwamen de
kinderactiviteiten van de afdeling aan bod: de Snuffelklup en de
Natuurclub Ruinen, de jaarlijkse Natuurwerkdag met Scouting, de
scholenprogramma’s Buren in het Bos en Woordvoerders van de
Natuur, Scharrelkids en WoesteLand. Ook een mooi artikel van John
Breuer over postduiven.
Ook het winternummer mocht niet klagen over de inbreng van leden.
Ben Prins schreef over insecten. Albert Kerssies over bevers in Drenthe. Ria Duiven over plas
en dras in het Booijsveen. Albert Henckel over ‘zijn’ Dwingelderveld. En Albert Raven over
ruimtelijke ontwikkeling in Drenthe. In dit nummer bovendien veel nieuws van de
werkgroepen van IVN-Westerveld. Dank ook aan onze vaste columnist Axel Wiewel. Op deze
manier is het geen straf om de redactie te vormen, die afgelopen jaar gevormd werd door
Jaap Stekelenburg, Meindert Drijfholt, André van Es en Rien Cardol.

Werkgroep Korte Kursus
De werkgroep Korte Kursus kon dit jaar terugvallen op twee al lang gekoesterde en half
voorbereide cursussen. In het voorjaar was dat de Korte Kursus ‘Grassen’ door Jan Arends.
Het begon met twee cursusavonden in april en mei over verschillende grassoorten in theorie
en praktijk. De 14 deelnemers kregen daarnaast een reader met bijhorende
determinatietabel. Daarbij hoorde ook een klein ‘grassenboekje’ met de ‘portretten’ van
enkele heel gewone of juist bijzondere grassoorten. Op 6 juni konden de deelnemers hun
kennis in de praktijk brengen op een fietstocht rond Dwingeloo. Voor de geplande excursie
naar de Drentse Aa was niet voldoende opgave, die ging dus niet door.
In de herfst konden we echt van start gaan met de Insectencursus van Ben Prins, die
oorspronkelijk voor 2011 op het programma stond. De belangstelling was met 45 opgaven
overweldigend, we hebben door ruimtegebrek zelfs mensen moeten teleurstellen. De lessen
zaten, zoals we dat van Ben gewend zijn, goed doortimmerd in elkaar, de beelden waren
prachtig en illustratief. Alleen de techniek stelde ons nog al eens voor problemen, maar die
konden met hulp van enkele handige cursisten steeds weer worden opgelost. Inmiddels zit de
eerste serie er op en beginnen we binnenkort met deel II. Deze keer in een grotere ruimte en
met onze eigen apparatuur, zodat het vast als een trein loopt.

Werkgroep Educatieve Kramen
Op 14 juli hield de bijenverenging Diever een open dag op hun terrein aan de Westerdrift. Om
wat aan te sluiten bij de insecten hebben wij die dag een kraam ingericht met als thema
Vlinders. De ontwikkeling van ei, rups, pop en vlinder is altijd een boeiend verhaal en het
gebeurt onder onze ogen, in onze eigen woonomgeving. Alleen lopen we er vaak langs en zie
we de rupsen niet op de brandnetels, laat staan de eitjes of de poppen. Helaas is midden juli
in Nederland vaak een regenachtige periode en ook die dag viel het water overvloedig. Al met
al kwamen er niet veel bezoekers op de open dag af, maar enkele rondfladderende
Landkaartjes en Kleine koolwitjes maakten veel goed. 2012 was trouwens toch geen goed
vlinderjaar. Niet voor de dagvlinders, maar ook niet voor de nachtvlinders.
Zoals elk jaar hebben we ook het afgelopen jaar weer met een kraam gestaan op de Oogstdag
in Lhee. Dit jaar hadden we het thema “Roet in de rogge” weer uitgewerkt. Met al die
bloemen en kruiden is dit thema heel kleurrijk en het oog wil natuurlijk ook wat. En als de
mensen dan aangetrokken worden door al die
bloemen, vertellen wij wat over die planten. Over de
Ummekiekertie (Viooltje), Hemdsknooppies (Kamille),
Mooi wiefie (Bolderik) en natuurlijk ons
Roggebloempie (Korenbloem). Typische akkerplanten
die horen bij de Drentse roggecultuur. Maar ook aan
de randen van de roggeakker groeien specifieke
planten, als Trekkeblaen (Grote wegbree), Haezeoren
(Smalle weegbree) en Poppeknooppies
(Boerenwormkruid). Welke plant dicht men geneeskrachtige werking toe en welke is juist
giftig. Stof genoeg om met de mensen in gesprek te komen en aan het eind van de dag
hebben we kilo’s praatjes verkocht en elk jaar weer veel waardering geoogst.
Voor het komend jaar staan we in ieder geval bij de open dagen van de Ruiner imkers (8 juni),
de Ruiner schaapskudde (6 juli) en de Oogstdag in Lhee op 10 augustus. De thema’s moeten
we nog uitwerken en vaak is dat al ¾ van de pret. Waar gaan we het over hebben en hoe
kunnen we dat laten zien en wat weten wij eigenlijk over die beestjes of die planten?

Excursies 2012 NP Dwingelderveld
Zoals ieder jaar verzorgden wij weer een aantal excursies voor het Nationaal Park
Dwingelderveld. Jan Mansier beet zoals ieder jaar de spits af met zijn vroege vogels. Op 7 april
in de ochtend nam hij de excursiedeelnemers mee voor een flinke wandeling over hei en door
het bos. Veertien dagen later was Joël Hessels aan bod en weer veertien dagen sloot Alie Zoer
de vroege vogels af.
De nachtvlinderexcursies waren dit jaar een groot succes. Veel deelnemers.
Een groep kwam voor het tweede achtereenvolgende jaar en is van plan ook
in 2013 weer te komen. Bij die groep een aantal kinderen waarvan er één
bijna een uur met een grote
pijlstaart op zijn hand heeft
rondgelopen. Hij vergeet dit
nooit meer. De werkgroep
nachtvlinderaars bestaat uit Els
Prins, Albert Bos, Albert Henckel en Henk
Barendsen, maar ook sluiten ieder keer twee
fanatieke kenners aan: Edwin de Weerd en
Ewouth Ebing. De vaste plek bij het
informatiecentrum van SBB in Lhee is dit jaar ook
nog eens opgeluisterd met een insectenhotel en
dat sluit prachtig aan bij onze insecten: de nachtvlinders.
De ‘Reeënwissels’ waren dit jaar een wisselend succes. Bij de eerste tocht onder leiding van
Rieks Hoving werden gelukkig nog reeën gezien, maar bij de volgende tocht, die Marjan
Bralten en Henk Barendsen liepen, speelden de dieren verstoppertje en moesten de 20
deelnemers het doen met verhalen, gelukkig hebben we veel geweitjes, schedeltjes, kiezen en
dergelijke bij ons, maar geen levende reeën, jammer. De laatste excursie moesten we
afzeggen omdat er slechts 1 opgave was. In het boekingssysteem bij het BC waren fouten
geslopen!
De schemerexcursie op de vroege avond van 27 oktober gaf weer een redelijke bezetting Veel
mensen waren present om onder leiding van Jan Mansier en Rieks Hoving in het donker de
heide op te gaan en daar de stilte te ervaren.
Op 5 september liepen Marjan Bralten en Henk Barendsen een excursie met als titel: ‘Daar
pluk je de vruchten van’. Het idee is afkomstig van Diet Prinsen, die dan wel niet zelf
meeloopt, maar ons wel van kennis voorziet. De opkomst was niet geweldig: 7 deelnemers,
maar dat kon alles te maken hebben met het tijdstip: een woensdagmiddag om 14.00 uur. En
dat buiten de schoolvakantie. De deelnemers en wij hebben echter enorm genoten van deze
excursie. We willen deze excursievorm verder uitbouwen door dit in de weekenden aan te
bieden. Volgens ons is dit echt een succesformule: laat mensen ruiken, voelen en proeven. Ja,
ook proeven want wilgenbast hielp een deelneemster toch maar mooi van haar hoofdpijn af.
Het afgelopen jaar hebben we 2 excursies op aanvraag verzorgd, voor particulieren, gegeven
door Henk Barendsen en voor de Tuingroep in Vledder op 12 september met als gids Rieks
Hoving.

Gidsengroep NP Drents Friese Wold
De excursies van IVN vanuit TIP Diever en de omgeving Diever zijn opgenomen in het
programma van het Nationaal Park Drents Friese Wold en worden daar ook door gepromoot.
De gidsen van IVN (Kees van Hasselaar, Theo Tan, Meindert Drijfholt, Johnny Breuer, André
van Es en Margreet van der Valk) geven op incidentele basis excursies op verzoek. Dit jaar was
er een excursie gegeven door Kees van Hasselaar en Theo Tan gezamenlijk.

Blauwe Brigade
Dit jaar is een roerig jaar geweest voor de Blauwe Brigade. De subsidie voor diverse
vlinderprojecten waren door de provincie stopgezet. En Jelle de Vries, die voor ons de stroken
uitzet waar geplagd moet worden, kampt met gezondheidsproblemen. Margreet van der Valk
heeft bij Ronald Popken van Natuurmonumenten de noodklok geluid. Samen met
medeplaggers Bert van der Meer en Jaap Stekelenburg heeft de groep werkafspraken kunnen
maken met Natuurmonumenten en Landschapsbeheer, zodat ze ook komend seizoen met
onze enthousiaste ploeg van 16 plaggers de werkzaamheden kunnen voortzetten. De groep
wordt op handen gedragen door Staatsbosbeheer en Het Drents Landschap.
Afgelopen zomer heeft de groep een vlinderexcursie gekregen van Jelle de Vries op het
Wapserveld. Daar vlogen een aantal Gentiaanblauwtjes die druk bezig waren om weer eitjes
af te zetten. Op deze locatie zijn 180 eitjes geteld. In september is geplagd op het
Doldersummerveld met hulp van de Junior Rangers van het Drents Friese Wold. In november
heeft de groep geplagd op het Dwingelderveld (Staatsbosbeheer).
De grootste populatie Gentiaanblauwtjes van Drenthe zitten in de natuurterreinen in de
gemeente Westerveld. Hiermee is weer duidelijk waar de Blauwe Brigade voor staat.

Snuffelklup Dwingeloo
Anders dan de andere werkgroepen kan de Snuffelklup niet een verslag over het kalenderjaar
2012 maken. De groep werkt per schooljaar en begint ieder jaar in september met een nieuw
seizoen met nieuwe en hopelijk ook veel ‘oude’ kinderen. Ruim 25 kinderen stondenafgelopen
jaar op onze lijst staan, waarvan toch zeker 15 tot 20 steeds weer trouw kwamen opdagen.
Hoewel de groep van afwisseling houdt, speelde het thema ‘bijen’ een belangrijke rol in ons
programma. 2012 was officieel het ‘jaar van de Bij’. Dat betekende in september een
Snuffelmiddag bij een Dwingeler imker, die de
kinderen van alles vertelde over bijen. Met die
‘kennis’ in het hoofd heeft de groep de koude
wintertijd doorgebracht met het in elkaar
knutselen van een bijen-kijkdozen-expositie.
Het werden prachtige creaties, die de groep in
februari opgesteld hebben in het
Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Daar
hebben alle kinderen meteen voor de wilde
bijen met leem en bloempotten een eigen
bijenhotel gemaakt. In het kader van de
variatie is verder nog een Slangenspeurtocht
gemaakt, is de groep nog op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer voor een herfstspeurtocht
‘Geuren en Kleuren’, voor de traditionele ‘Zaagmiddag’ en voor het Eindfeest in mei. Daarvoor
maakten ze een uitstapje naar de Boswachterijj Staphorst voor het Bosbelevingspad bij de
Zwarte Dennen.
In het verlengde van het Snuffelwerk lag de deelname aan twee IVN-Jeugdwerkbijeenkomsten. Op zaterdag 10 maart was dat een Wissel-uit-dag voor jeugdbegeleiders Drenthe in

Appelscha en op 29 september de IVN-Jeugd-Doe-Dag van de Noordelijke Districten in
Bakkeveen. Uit het hele noorden kwamen daar jeugdbegeleiders bijeen voor diverse
workshops om elkaar te stimuleren en enthousiasmeren in de natuurbeleving voor de jeugd.
Beide keren werd de Snuffelklup gevraagd een workshop te verzorgen met een van onze
programma’s. De groep koos voor twee seizoensactiviteiten: ‘Lentekriebels’ en ‘Geuren en
Kleuren’. Het was een groot succes op een prachtige plek en met prachtig weer. Maar het
belangrijkste is, dat je op dergelijke bijeenkomsten ervaringen kunt uitwisselen en nieuwe
ideeën kunt opdoen.
Op 18 oktober heeft IVN Westerveld meegewerkt aan een schoolproject ‘Woordvoerders van
de natuur’ in het NP Dwingelderveld. Ons aandeel was ondersteuning bij de uitwerking en
uitvoering van het thema ‘Eten uit de natuur’. De mensen van de Snuffelklup hebben dit
uitgevoerd.

Natuurclub Ruinen
Het seizoen van de Natuurclub loopt met de schooljaren mee, dus hier staat een kort verslag
van een deel van het eerste seizoen van de Natuurclub en een deel van het tweede seizoen. In
het eerste jaar hadden zich er 35 kinderen opgegeven, nu in het tweede jaar staat de teller op
34 enthousiaste kinderen van groep 8 t/m 12 jaar uit Ruinen.
In januari zijn we begonnen met een binnenactiviteit in de Tump in Ruinen (het was stralend
mooi vorstweer...) met braakballen pluizen. Daarnaast heeft Erwin Bruulsema (Vogelwacht
Uffelte, maar nog begonnen bij de Snuffelklup Dwingeloo!) een praatje gegeven over de
verschillende uilensoorten in NL met opgezet exemplaar erbij. In februari is de groep in de
regen gaan kijken hoe grote bomen met grote machines als luciferhoutjes omgezaagd werden
in de bossen van SBB. Indrukwekkend om te zien. Toen de lente aanbrak is de groep op zoek
gegaan naar aanwijzingen daarvoor in het bos met het programma Lentekriebels van de
Snuffelklup. In mei heeft de Natuurclub bij het snikhete Bezoekerscentrum Dwingelderveld
uitleg gekregen over bijen in het kader van het jaar van de Bij. De groep wilde het jaar
afsluiten met een ‘survival-diner’, waarbij zelf vuur
wordt gemaakt, waarna soep wordt gekookt, en
brood en eieren gebakken, maar de regen gooide
opnieuw (bijna letterlijk) roet in het eten, dus dat is
afgelast.
In september is de natuurclub weer begonnen met
een nieuwe ploeg: de helft van vorig jaar, de helft
nieuw. De spits werd afgebeten door in de
schemering te gaan kijken naar vleermuizen. Ondanks
de regen (…), was er gelukkig nog één stoere
vleermuis die zijn kunsten vertoonde, die de bat-detector oppikte. De kinderen (en ook
ouders) vonden het geweldig. In november zijn boompjes gehakt op terrein van SBB in het
Dwingelderveld, met chocomel met slagroom toe. Bijgaande foto was het resultaat in de
krant. Komend jaar zijn er al weer veel ideeën voor invulling van de middagen, zoals een
reeëntocht en een insectenhotel maken, nu moet alleen het weer nog wat meer
meewerken….

Scholenproject Buren in het bos
Dit is de titel van een natuur-educatief schoolprogramma, dat we speciaal hebben ontworpen
voor het Uffelter landgoed Ooster- en Westerzand van mevr. Pigeaud. We zijn, nu al weer tien
jaar geleden, klein begonnen en we hebben het aanbod steeds verder uitgebreid. We richten
ons op de echte buren van het bos: de basisscholen van
Wapserveen en Uffelte. Omdat het allebei niet al te grote
dorpsscholen zijn, is het aantal kinderen beperkt en goed
in één dagdeel te behappen. Om en om draaien ze een
jaar mee: in de nazomer groep 3 en 4 met “de vreemde
vogel Koeterwaal”, vlak voor de herfstvakantie de kleuters
van groep 1 en 2 met “het Eekhoornpad” en in mei-juni
gaan groep 5 en 6 aan de slag met diersporen,
kriebelbeestje en planten in “Buren-in-het-Bos”. De
programmaonderdelen zijn uiterst gevarieerd en helemaal afgestemd op de natuur van het
Ooster- en Westerzand en natuurlijk op de verschillende leeftijdsgroepen. Het is steeds weer
een groot succes en de kinderen hebben er (bijna) net zo veel lol in als de zes werkgroepleden
zelf.

Oktobermaand Kindermaand in 2012
Op zondag 28 oktober 2012 was het weer zover: we
gingen weer een activiteit doen in het kader van de
Oktobermaand Kindermaand. Elk jaar organiseert IVN
Westerveld in samenwerking met SBB een dergelijke
activiteit voor deze organisatie. Dit jaar is het een luxe
insectenhotel geworden, omdat het niet goed gaat met
de bijenstand in Nederland en dit jaar het ‘jaar van de
bij’ was. En een bijzonder insectenhotel is het
geworden!
Dit insectenhotel is ontworpen door kunstenaar Wilfred
Vermeulen, hij heeft het raamwerk voor het hotel bedacht.
Op 28 oktober hebben circa 40 kinderen uit de omgeving
die deelnamen aan de Oktobermaand Kindermaand het
gevuld met hout, stenen, bamboe, riet en stro. Het was
een gezellige middag, ook ouders hielpen fanatiek mee,
sommige hadden hun eigen gereedschap mee! Met een
zeer geslaagd resultaat, zoals te zien is op de foto. De
bedoeling is dat het luxe insectenhotel een paar jaar blijft
staan op deze plek, zodat de insecten ook de tijd hebben
om er in te gaan wonen. Genoeg tijd om eens even te gaan
kijken! De organisatie was dit jaar in handen van Janine
Moes, Helma Meijer, Marjan Bralten en Albert Henckel van SBB.
Scharrelkids
Dit jaar is de afdeling Westerveld gestart met
Scharrelkids door in het vroege voorjaar een
voorbeeldcursus aan te bieden aan belangstellenden
binnen de afdelingen Westerveld en Hoogeveen. Daaruit
is een werkgroep ontstaan, aanvankelijk met mensen uit
beide afdelingen, uiteindelijk met alleen leden van
afdeling Westerveld: Inge Jager, Nelleke van der Veen,
Barry Konijn, John Breuer en Ans Lutgerink.

In het begin zijn er enkele vergaderingen geweest hoe we doelgroepen kunnen benaderen en
hoe we het op zouden kunnen zetten. Welke activiteiten zijn nou geschikt voor verschillende
leeftijdsgroepen kinderen in verschillende seizoenen. We leerden van elkaar en van elkaars
pogingen. Vooral het feit dat de ouders/grootouders primair onze doelgroep zijn en de
kinderen secundair zijn vraagt een omslag in denken. De zaak kwam in een stroomversnelling
toen de kinderopvang Kaka aanbood om met ons de cursus aan te bieden via de
buitenschoolse opvang op haar scholen. Plotseling was daar ook een fijne subsidie, met dank
aan onze voortvarende penningmeester. Daardoor werd
een belangrijke drempel verlaagd, namelijk het te heffen
cursusgeld van 20 euro.
Inmiddels hebben we de eerste cursus afgerond met 8
gezinnen. Voor het gemak noemen we grootouders met
kleinkinderen ook maar even een gezin. Dat lijkt niet
veel, maar met enkele meegekomen
vriendjes/vriendinnetjes liepen we met een groep van
ongeveer 18 kinderen. We hebben hier veel van geleerd:
hoe benader je de doelgroep het beste (o.a. via de
scholen), wat zijn goede momenten om de
praktijkdagdelen te houden (in vakanties, dan hebben de
ouders tijd), wat is de leeftijdsgroep (de écht jonge
kinderen van 3 tot 8), hoe kunnen we de
ouders/grootouders langer aan ons binden (lastig, er zijn
weinig activiteiten uit onze overigens heel actieve afdeling geschikt voor ouders/grootouders
met jonge kinderen). We willen een opbouw ontwikkelen in de opdrachten voor de ouders
zodat ze slag gaan krijgen in het aanbieden van natuurbelevingen aan hun kinderen. We
hebben een fijne werkgroep die soepel samenwerkt.

Natuurwerkdag op zaterdag 3 november
Bij de jaarlijks terugkerende natuurwerkdag werken meerdere organisaties samen. De
organiserende partijen zitten tweemaal aan tafel. In juni werden de taken onderling verdeeld
m.b.t. de organisatie en p.r. In oktober vond het tweede overleg plaats voor de laatste
afstemming. IVN Westerveld speelt hierbij vooral een coördinerende rol. Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten zijn als terreinbeherende organisaties betrokken. Van Landschapsbeheer
Drenthe wordt gereedschap geleend.
Op zaterdag 3 november 2012 vond onze natuurwerkdag in het Drents-Friese Wold plaats. Op
persberichten, vermelding op de landelijke website van de natuurwerkdag en oproepen via
onze eigen IVN-kanalen, kwam weinig respons. Gelukkig mogen we rekenen op de trouwe
deelname van Scouting Oosterwolde (de Biezenhutters). Dit jaar staken ook de Junior Rangers
van het nationaal park de handen uit de mouwen. In totaal zijn zo’n 50 personen lekker aan
het werk geweest.

Midwinterwandeling op vrijdag 28 december 2012
In 2012 heeft de midwinterwandeling een zomereditie gehad. Tijdens de wandeling op 29
december 2011 werd verteld van de rijkdommen van het Holtingerveld en enkele wandelaars
hadden wel oren naar een zomereditie in dit gebied. 10 juni 2012 zijn de gidsen met 15
deelnemers opnieuw het Holtingerveld in geweest. Dit was geen lange wandeling maar een
excursie van ongeveer drie uur. Op de kleine startbaan hebben we de flora op de vierkante
meter gedetermineerd. Het resultaat was een lijst van 23 planten waaronder enkele heel
bijzondere.

Op vrijdag 28 december 2012 is de Midwinterwandeling gehouden. De wandeling is net als in
2011 voor een belangrijk deel door een cursist van de Natuurgidsencursus voorbereid en
uitgevoerd. We waren weer met veel deelnemers en dat terwijl enkele lopers van voorgaande
jaren door fysieke klachten dit jaar moesten overslaan. De wandeling liep van Terwisscha naar
Doldersum en Zorgvlied en weer retour. De diversiteit van het nationaal park is goed in beeld
gebracht. Leuk weetje: een zestal mensen doen al vanaf het begin elk jaar mee. Eén daarvan
begint dit voorjaar aan de Natuurgidsencursus bij haar in de buurt.
Natuurgidsencursus Ooststellingwerf Westerveld
De eerste lesavond van natuurgidsencursus, georganiseerd door de afdelingen
Ooststellingwerf en Westerveld, was in september 2011. De diplomering zal plaatsvinden op 4
juli 2013. Voor cursisten lag het zwaartepunt van de cursus dus in 2012. Naast de
cursusavonden en praktijkochtenden hebben ze gedurende het hele jaar in hun eigen terrein
(of adoptieterrein) verkenningen uitgevoerd. Voor de afdeling Westerveld gebeurde dat in
onder andere:
- Booys Veen en Oosterzand (bij Uffelte)
- Leggelderveld
- Lange Poel en Petgaten van Kastelein (bij Canadameer)
- Linde
En wat verder van ons gebied:
- Kraaiheidepollen (bij Appelscha)
- Bos rondom de kerk bij Oosterwolde
- Mem Wadmanpaad (bij Buitenpost)
- Merskenheide (bij Ureterp)
- Perceel 165 (het omgevallen bomenbos) in het Buinerveld, boswachterij Exloo
- Natuurterrein in de wijk Sintmaheerd, Spant, Tolbert
- terrein van Staatsbosbeheer ten zuid-oosten van het Blauwe Bos (Haulerwijk)
- Oude Kene (bij Hoogeveen)
- Asserbos
Er waren nog wat meer terreinen, maar helaas zijn in de loop van 2012 enkele cursisten
afgehaakt wegens tijdgebrek, privé-omstandigheden en in een paar gevallen omdat ze wat
andere verwachtingen van de cursus hadden. Onderwerpen die in de loop van 2012 aan bod
zijn geweest zijn: duurzaamheid (met een weekendactiviteit in het Hunenuis), flora en fauna
(met diverse docenten), natuureducatie, natuurbeleving en landschap.
De verwachting is dat 20 of 21 cursisten in juni een diploma halen.
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