Het merk IVN - Kernwaarden
 Dichtbij / persoonlijk:
IVN als altijd dichtbij. Lokaal, provinciaal en landelijk. Met IVN ontdek je dat de natuur dichtbij is.
 Bevlogen:
Al onze activiteiten stralen passie uit, bevlogenheid voor het verbinden van mens en natuur.
Ons vuurtje kan miljoenen anderen aansteken.
 Beleven:
Hart (verwondering en liefde voor natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en handen
(handelingsperspectief) staan altijd centraal.
 Verbinden:
Verbinden zit in ons bloed. We zijn in staat om, zonder ego, anderen te mobiliseren en faciliteren in het
verbinden van mens en natuur.
 Natuurwijs:
Wij inspireren mensen met onze kennis. Niet alleen kennis van natuur en educatie, maar ook van
doelgroepen en netwerken

Beste vrijwilligers, leden, samenwerkende partijen en alle anderen die ons een warm hart toedragen. Zonder jullie
hadden wij de successen van afgelopen jaar nooit kunnen realiseren. Namens het bestuur, bedankt!
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Jaarverslag 2021

Bestuursactiviteiten
IVN, bestuur.
Bij deze presenteren we ons jaarboek. Het woord jaarboek past wel iets beter dan ‘jaarverslag’ zoals we dit de
afgelopen jaren noemden. We constateerden dat we zelfs in een jaar waarin corona op alles invloed had we toch zoveel
hebben gedaan, dat het meer is dan in een verslag past.
Waar we ons als bestuur mee bezig hebben gehouden in 2021 is te veel om op te noemen. We zijn onder andere een
zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter. Helaas bleef dit zonder het gewenste resultaat. De ziekte van onze
penningmeester zette ook de kwetsbaarheid van de vereniging, het dagelijks bestuur, in het licht. Het is heel
ingewikkeld om mensen voor langere tijd te binden en te boeien voor taken die toch moeten gebeuren. Doorgaans
hebben we veel werk kunnen verzetten maar we moeten ervoor waken dat niet alles op een paar schouders terecht
komt.
Als bestuur zijn we trots op wat wij samendoen binnen de gemeente Hoogeveen en ook daarbuiten. Al hebben we ook
in 2021 niet altijd fysiek kunnen vergaderen, we hadden telkens genoeg te bespreken. Als vrijwilligersorganisatie draait
het niet alleen om de activiteiten maar ook om het sociale aspect. Het is goed om het contact te onderhouden met de
leden. Het afgelopen jaar moesten we daar wel creatief mee omgaan. De ledenvergadering online is toch ook niet het
leukste wat je kunt bedenken als bestuur. Gelukkig konden we met de ‘Frisse start subsidie’ van de Provincie Drenthe
een mooie dag in september organiseren. Daar waren niet alleen veel vrijwilligers actief, er waren ook veel bezoekers
en daar doen we het voor. We hopen in 2022 onze leuke activiteiten weer voort te zetten met minder beperkingen.
Het bestuur bedankt iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan voor ons toch weer een heel
goed verenigingsjaar.
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Algemene Ledenvergadering (ALV).
Op 9 maart hielden wij onze ledenvergadering online, we hadden inmiddels wel wat ervaring met online vergaderen.
Met 18 online leden gingen we vlot door de agendapunten.
Marc van der Werf was aftredend penningmeester.
Gerard Hommes werd voorgedragen als de nieuwe penningmeester en de leden stemden in met zijn benoeming.
Grietje Loof trad toe tot het bestuur als algemeen lid en is voor IVN de activiteitencoördinator
Na het officiële gedeelte gaf Grietje een presentatie over de ‘Droom van IVN’. Ook stond de uitslag van de mooiste
boom van Hoogeveen op het programma. De zoektocht naar de mooiste boom was door IVN gestart in november 2020.
Heel veel mensen waren aan de wandel omdat er door allerlei maatregelen ook heel veel niet kon. Wandelen wel. En
wat is het dan leuk om ook goed om je heen te kijken en op zoek te gaan naar de mooiste boom. De complete uitslag
met alle verhalen staan op de website. De juryleden maakten bekend dat de keuze voor de mooiste boom gevallen was
op de Peppel, de eenzame populier aan de overzijde (kant van Fluitenberg) van het spoor bij de Griendsveenweg. De
boom is misschien niet meer de mooiste te noemen zo zei de jury. Maar het verhaal rondom de boom en de ouderdom
van de boom maakten deze boom op dat moment de mooiste.
Bart Pijper sloot de ledenvergadering af met een mooie Natuurfotopresentatie.

Online Algemen Ledenvergadering

Aftredend penningmeester

Openstelling Struunhuus
Ook in 2021 waren we op de vrijdagochtenden met vrijwilligers aanwezig. Het was vooral heel creatief omgaan met de
maatregelen. We waren al blij met iedere verruiming en in december sloten we de deuren tot de opening in maart
2022.
Op de vrijdagochtenden hebben we veel mensen kunnen ontvangen. Zo zijn er wekelijks de vrijwilligers uit het AZC die
graag mee willen werken maar ook buurtbewoners die een praatje komen maken of pmd zakken halen. Er is altijd iets
te doen en de koffie stond ook in 2021 altijd klaar.
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IVN en partners
IVN, of het nu het bestuur betreft of de leden, we houden enorm van samenwerken. Daarmee kunnen we ook het
stukje educatie altijd goed gebruiken.
We hebben twee keer per jaar een overleg met de andere afdelingen in Drenthe. Tegenwoordig komen we samen in
Orvelte waar IVN een eigen onderkomen heeft. Alle 12 afdelingen sturen een afvaardiging. We leren van elkaar en
kunnen elkaar versterken. Deze bijeenkomsten worden ondersteund door IVN Regio Noord.
In december 2021 namen we als afdeling, onderdeel van IVN Regio Noord, afscheid van onze voorzitter Mark Tuit. Wij
prijzen ons gelukkig dan Mark lid is van ‘onze’ afdeling en dat het afscheid daarom iets minder pijn doet. Toch gaan we
Mark missen als regiodirecteur. Hij heeft IVN in het Noorden goed op de kaart gezet.
NME in Drenthe, voor onze afdeling is Mathijs ter Bork de contactpersoon. Mathijs geeft de groene lessen aan de NMEleerkrachten van de basisscholen in Hoogeveen en de dorpen. Wij ondersteunen waar we gevraagd worden. We zijn
heel blij met deze groene lessen op de scholen.
Samenwerking met IVN landelijk gaat voornamelijk over de ledenadministratie en het financiële gedeelte. Sinds 1 april
2021 is IVN weer één organisatie, één vereniging. In 2021 heeft IVN landelijk, samen met alle IVN'ers - leden en
beroepskrachten - de nieuwe meerjarenvisie vormgegeven. Deze visie schetst de gezamenlijke stip op de horizon. Een
droom waarin we elkaar vinden, waaraan we samen willen werken vanuit ieders kracht en expertise. Een droom waarin
we bovendien meer mensen willen meenemen.
We werken in het Steenbergerpark samen met alle groepen die gebruik maken van het Steenbergerpark. Zo hebben we
twee keer per jaar een overleg wat wordt aangestuurd door de opbouwwerker Lisette Rinkema. Zij zorgt voor de ruimte
in de Weideblik en dat we uitgenodigd worden. Het zijn constructieve overleggen, want we hebben er allemaal belang
bij dat we goed kunnen samenwerken.
Tijdens het project: Samen Groen Dak is er de samenwerking met CDA-afdeling Hoogeveen.
Landschapsbeheer Drenthe heeft het streekbeheer overleg een aantal keer uitgesteld vanwege corona. We hopen dit in
2022 weer op te kunnen pakken. Het overleg is belangrijk voor de groen groepen die in en rond Hoogeveen actief zijn.
Gelukkig konden we buiten het overleg om op diverse manieren toch actief bij elkaar betrokken blijven. Ook met het
project de ‘Droom van IVN’, hadden we elkaar regelmatig nodig.
NMF https://www.nmfdrenthe.nl/wij-werken-aan/natuurlijk-drenthe/
Onder andere het project Heel Drenthe Zoemt en Plan Boom zijn onderdelen van het programma van het NMF waar we
bij IVN aan meedoen. In 2021 vierde de NMF het 50 jarig jubileum. In 2022 zal er iedere maand een feestelijke activiteit
zijn. Wij feliciteren NMF Drenthe en blijven graag meedoen en meedenken over het Groene Drenthe.
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Activiteiten met samenwerkende partners
Hierbij een selectie van de samenwerkende partners, waarmee we afgelopen jaar activiteiten hebben verricht.
Meedoen - Samen aan de slag in Hoogeveen
Actief Jong Hoogeveen
Alle IVN afdelingen in Drenthe
Cosis, Kinderboerderij De Beestenbult
Floron
Gemeente Hoogeveen
Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden
Het Drents Landschap
Hovenier Ruben de Boer
Hoveniersbedrijf Koekoek
Imkervereniging de Heidebloem
IVN Noord
Junior Rangers Dwingelderveld
Landschapsbeheer Drenthe
Natuur en Milieufederatie
Natuurmonumenten
Natuurvereniging Zuidwolde
Niquell Organisatiebureau
Oranje Fonds : Burendag en NL Doet
Politieke partijen
Ravon
RTV Drenthe / Roeg
Scholen-, basis- en voortgezet onderwijs , diverse BSO
Smederijen Hoogeveen
Staatsbosbeheer
Supporter van Schoon
SWW
Tuincentrum Strijker
WDO Delta
Zorginstellingen

Met Sinterklaas werd IVN beloond
met een banketstaaf voor de
samenwerking.
Klaas Kroezen (CDA) en Henny Hauschild
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Activiteiten
Plant een boom en vogels in de winter
Op 27 februari hebben we het startschot gegeven voor de ‘Droom van IVN’ met het uitdelen van 450 boompjes op 3
verschillende locaties in Hoogeveen. Zuiderpark, Sterrenpark en Steenbergerpark.
Alle 450 boompjes, die aangeboden waren door Plan Boom, hebben een nieuw plekje gekregen. Het ging om de
inheemse bomen, vuilboom, meidoorn en geoorde wilg.
Tevens werden er doe het zelf ‘vogel in de winter’ pakketten uitgereikt als alternatief voor de winteractiviteiten, die
door de maatregelen niet konden doorgaan.
De 150 doe het zelf pakkettassen voor vogels in de winter gingen op. Er is heel wat geknutseld thuis voor de vogels. Ook
zijn er weer vele vogelnestkasten opgehangen. De doe het zelfpakketten konden we mede door een bijdrage van de
Smederijen mogelijk maken.
Agnes Bakker van IVN heeft ook een doe het zelf vogelpakket opgehaald. Zie RTV Drenthe ROEG 6 februari 2021 op 9:38
minuut.  https://www.rtvdrenthe.nl/media/68381/ROEG-Junior-Maak-een-restaurant-voor-vogels

Opschonen!
Het is bijna een traditie om in het voorjaar mee te doen aan de landelijk Opschoondag in maart. Alle materiaal lag klaar
om opgehaald te worden zodat iedereen zelf aan de slag kon. Dit jaar niet alleen in het Steenbergerpark. Ook in het
Zuiderpark, Krakeel en Park Dwingeland werd opgeruimd. Al met al waren het heel wat zakken zwerfafval die
opgehaald zijn in maart.
Op 18 september maakten we samen het verschil tijdens de World Cleanup Day. Nederland Schoon steunt dit mooie
initiatief van Plastic Soup Foundation. Op deze zaterdag gingen over de hele wereld mensen de straat op om hun buurt
zwerfafvalvrij te maken. Dat levert een schonere omgeving op én een prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen een
belangrijke bijdrage kan leveren! Wij werken hier heel graag aan mee.
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Voedselbos in Hoogeveen
In 2021 werden bij Kidscasa aan de Bentinckslaan en bij basisschool het Rastholt een voedselbos aangelegd. IVN was
verantwoordelijk voor de aanleg van het voedselbosje bij Kidscasa. Zij hadden een aanvraag ingediend en die werd
gehonoreerd. De officiële opening was op 21 september.
Basisschool het Rastholt had ook een aanvraag ingediend in 2020 maar door de vele aanvragen vielen zij buiten de boot.
Gelukkig waren we met de Droom van IVN ook met bomen en planten bezig dus dat kwam heel goed van pas. Samen
met de groene leerlingen en ouderraad is er een plan gemaakt. En op 10 november tijdens de uitgestelde
Boomfeestdag is het voedselbos bij de school geopend.
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/voedselbosje-en-kooklokaal
Basisschool het Rastholt heeft een eigen kooklokaal en de vruchten en bloemen uit het voedselbosje willen ze daarvoor
gebruiken.
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Broeihopen omzetten in de Oude Kene.
We waren ontzettend blij dat we op 6 maart weer in kleine groepjes aan de slag konden gaan met het omzetten van de
broeihopen van de ringslangen. Doordat er nog steeds maatregelen golden zoals de anderhalve meter en niet met
grotere groepen samenkomen was het even puzzelen. Gelukkig hielpen er ook weer een aantal junior rangers en
konden we mooie groepjes vormen. Iedere groep vrijwilligers kon het benodigde materiaal wat al klaar stond
meenemen naar de aangewezen broeihoop. Voor de catering was goed gezorgd want voor iedereen stond een tasje
met lekkers klaar. Het was erg fris, maar eenmaal bezig konden al gauw de jassen uit. Halverwege de ochtend kwamen
er twee dames van de catering warme drank brengen. Er werd al hard gewerkt en door het vinden van eieren werden
de vrijwilligers steeds fanatieker en ook nieuwsgieriger hoe het op de andere broeihopen zou gaan. De dames van de
catering konden mooi even een tussenstand doorgeven.
Voor de aanwezige kinderen was het zwaar werk en zij kregen na de pauze van Bjorn Olthof uitleg over de ijsvogels.
Bjorn zorgde ervoor dat de ijsvogelwand weer open kwam te liggen. Deze ijsvogelwand is een aantal jaren geleden
aangelegd. Tot nu toe is de wand nog niet succesvol geweest. Toch blijven we ons best doen en hopen we de ijsvogel
daar ooit te treffen.
Johan Scheeres en Tamara Krikken werden deze ochtend geïnterviewd door Radio Drenthe over de ringslang.
Aan het einde van de ochtend waren 6 broeihopen omgezet en waren al ruim 1800 lege eischalen geteld. De week erna
werden de resterende twee broeihopen omgezet en kwamen we uit op 1929 stuks. Dat was voor de zesde keer op rij
meer dan de vorige keer. We zien dat de aantallen niet meer zo vors stijgen als in vorige jaren.

Cluster eieren tijdens het omzetten van de
broeihoop

Gereedschappen

Per broeihoop worden de
eischalen verzameld

Waternachtwandeling wordt waterschemerwandeling
De waternachtwandeling was wel een hele bijzondere dit jaar. Door de
avondklok moest iedereen voor 9 uur binnen zijn en werd het dus een
waterschemerwandeling in plaats van een waternachtwandeling.
Het leek er in eerste instantie op dat de padden vroeg actief zouden
worden. In Limburg was het al een gekwaak van vanjewelste eind
februari, maar in het Noorden nog niet. Het temperatuurverschil in ons
kleine land was groot. Tot 3x toe hebben we de activiteit moeten
uitstellen vanwege de kou.
27 maart was het dan zover, we begonnen extra vroeg met kleine
groepjes en families bij elkaar die per groepje een eigen starttijd
hadden. Zo konden er 14 groepen om de 5 minuten de tocht lopen. Dit jaar hebben we de route bij Schoonhoven zo
gelopen dat je ook langs de ijsvogelwand langs kwam. Onderweg was er veel te leren over padden, kikkers en
salamanders. Op verschillende punten stond een IVN-natuurgids om vragen te beantwoorden en iedereen de natuur te
laten beleven in het schemerdonker. Onderweg konden er letters verzameld worden. De letters vormden uiteindelijk
samen het woord avondklok. Niet zomaar gekozen natuurlijk.
Het was ook de laatste zaterdag van maart, wat betekende dat de zomertijd weer in zou gaan. Bij het verzetten van de
klok wordt er met Earth Hour wereldwijd aandacht gevraagd voor de Natuur. Eén uur het licht uit voor de Natuur. Alle
deelnemers kregen een waxinelichtje en kaartje met informatie over Earth Hour mee naar huis.
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Paaskei zoeken
Wat ga je bedenken als er niet zoveel kan of mag? Juist, de leukste dingen. Zo beschilderden cliënten van de
Beestenbult keitjes voor de leukste activiteit tijdens de Pasen. In het Steenbergerpark werden op tweede Paasdag een
flink aantal Paaskeien verstopt en als je die gevonden had kon je ze inleveren bij het Struunhuus of de Beestenbult voor
een prijs. Altijd prijs, dat was zeker zo. Er werd druk gezocht, er werd genoten van de ontluikende Natuur en een
wandeling in het mooie park is altijd aan te raden.

Groei & Bloei Hoogeveen de Wolden
Als iets bevalt wil je het zeker nog een keertje doen en zo kwam het dat we ook in 2021 een kleine plantjesmarkt
hadden bij het Struunhuus. De vrijwilligers bij Groei&Bloei weten wel hoe ze plantjes opkweken moeten en de
afnemers zijn heel divers. Er werd ook dan ook druk gehandeld in de verschillende soorten tomatenplantjes, maar ook
stekjes van diverse kamerplanten vonden aftrek. Hoe leuk is dit om zoiets te organiseren.
Tijdens Fête de la Nature op 5 september konden bezoekers een workshop volgen bij de tafel van Groei&Bloei. Hier
werden mooie ‘weggevertjes’ gemaakt en dat komt toch altijd van pas.
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Slootjesdag
De landelijke IVN Slootjesdag en tegelijk het onderzoek naar de waterkwaliteit en het leven in de sloot, daar werd ook
in Hoogeveen dit jaar weer aan meegedaan.
Vorig jaar ging de Slootjesdag niet door, maar dit jaar is alles dusdanig aangepast dat het mogelijk was voor iedereen.
En dat hebben we geweten. Zonder dat er ook maar een persbericht de deur uit is gegaan liep het storm met de
aanmeldingen. Gelukkig is er genoeg ruimte en water in het Steenbergerpark. We werkten met determinatietafels, daar
konden we samen ontdekken wat er allemaal aan beestjes was gevangen. Het gaf heel wat leuke reacties en wat
kunnen we ons allemaal verwonderen over het leven in het water.” De troebelheid van het water in de vijver werd
vooraf gemeten aan de hand van een zogenaamde secchi schijf en de vangst van allerlei soorten waterbeestjes gaf wel
aan dat het wel snor zit met deze vijver.
Voor IVN Hoogeveen was het de zevende editie van de Slootjesdag en we vinden het nog steeds een van de leukste
activiteiten die we met bijna 20 IVN-vrijwilligers tot een succes weten te brengen. Ook in Noordscheschut gebruikten ze
het materiaal van de Slootjesdag in het belevingsbos.

Pollepel route
Tijdens de herfstvakantie hingen er in het Steenbergerpark op diverse plekken pollepels. We hadden gezamenlijk
vragen bedacht die te maken hebben met het park en de gebruikers van het park. Deze vragen zaten aan een pollepel
en samen werd dat de Pollepelroute! Die route viel wel in de smaak, niet alleen werd de route gelopen en de vragen
beantwoord. Ook de pollepels moesten eraan geloven. Die verdwenen als sneeuw voor de zon.
We broeden altijd op verbetering bij leuke activiteiten, we gaan hiervoor een volgende keer ook goed naar kijken. Na
de herfstvakantie is alles wat er nog was weer opgeruimd voor een volgende keer. Het is altijd leuk om over de Natuur
in je eigen leefomgeving te leren.

Pollepel als wegwijzer
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BijBliotheek en de Biodiversiteit
Tijdens de Landelijke zaaidag op 22 april werden in het park Dwingeland en het Steenbergerpark de Bijbliotheek
geopend, hierbij werden door de kinderen in het Steenbergerpark zaadbommen gemaakt en in park Dwingeland
werden de boomspiegels ingezaaid met bloemenzaad. Natuurlijk werden de Bijbliotheken ingericht met plantjes, zaden,
boeken en tijdschriften. De Bijbliotheken werden mogelijk gemaakt door Univé en de Smederijen en de ‘Droom van
IVN’. Biodiversiteit in Hoogeveen kreeg hiermee weer een oppepper! Samen maken we de wereld weer een beetje
mooier, kleurrijker en vriendelijker voor insecten, bij en vlinder.

Nacht van de nachtvlinder
Dit jaar werd op 4 september het nachtvlinderdoek opgehangen in Tiendeveen. Landelijk heeft de Nationale
Nachtvlinder Nacht veel nachtvlinders en bezoekers getrokken. Ook in Tiendeveen kwamen de nachtvlinders op bezoek
zodat wij ze konden bekijken en op naam brengen. Dat laatste viel echt niet mee want in Nederland komen ongeveer
2400 soorten voor en die zijn dan ook weer verdeeld in macro en micro vlinders. Gelukkig hebben we ook dag-actieve
nachtvlinders zodat we ook overdag van de nachtvlinders kunnen genieten. Natuurgids Freddy Mager was aanwezig om
uitleg te geven aan de bezoekers

Vele kleine nachtvlinders kwamen af op het licht.
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Fête de la Nature 5 september
Een feestje in de Natuur, dat moest het worden. Voor IVN in Hoogeveen de eerste keer dat we meededen aan het
jaarlijkse Natuurfeestje. Het werd altijd in mei gevierd en daar zit de agenda vol met voorjaar. Nu was het aan het einde
van de zomer en alles werkte mee. Ook vrijwilligers van NNCZ, De Vecht, waren aanwezig om te helpen met het
opbouwen. We hadden heel veel workshops en leuke activiteiten bedacht waar bezoekers zich voor aan konden
melden. We hadden nog steeds te maken met allerlei maatregelen en ook al was alles buiten als IVN-afdeling heb je wel
de verplichting dit goed te laten verlopen. Er was van alles te doen. We noemen een aantal dingen. Broodjes bakken,
vlotvaren, waterbeestjes, Mindfulness in de Natuur, keischilderen, Theater met Mees, Muziek met de Holifools,
Dromenvanger maken, Natuurfotografie, Kriebelbeestjes workshop en nog veel meer. Het was een feestje, het weer
werkte enorm mee en het publiek kon maar moeilijk kiezen. Dit feestje werd mede mogelijk gemaakt door meer dan 20
IVN-vrijwilligers en de Frisse Start Subsidie van de Provincie Drenthe. Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Oktobermaand #2uurnatuur
Uit onderzoek blijkt dat Natuur
gezond is en dat mensen die twee uur
per week in de Natuur doorbrengen,
hun leven een hoger cijfer geven.
Juist met de donkere herfstmaanden
in aantocht is het belangrijk om naar
buiten te blijven gaan. Daarom deed
onze afdeling alweer voor het derde
jaar op rij mee aan de #2uurNatuur
Challenge.

Oktober zit dus vol activiteiten voor volwassenen en kinderen en is de Nacht van de Nacht altijd de hekkensluiter.
De thema’s dit jaar waren:
• Verandering
• Weer & wisselvalligheid
• Paddenstoelen
• Herfstkleuren
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Herfst, herfst wat heb je te koop? We gingen 16 oktober naar het Spaarbankbos waar een mooi groepje kinderen stond
te wachten om met ons op ontdekkingsreis te gaan. We hebben zoveel ontdekt, wat is de herfst toch mooi.
In het Steenbergerpark zijn we op 20 oktober op zoek gegaan naar de ‘Kleuren van de herfst’. Er valt zoveel te zien en
hoe mooi is het om het dan te verzamelen en te combineren met te regenboogstenen.
Op blote voeten door het Spaarbankbos werd toch even iets anders, de fotograaf in ons mocht wakker geschud worden.
En de herfst leent zich daar heel goed voor. Hadden we weer & wisselvalligheid al gehad, in oktober kwamen we goed
aan onze trekken.
In samenwerking met Narline hebben we de ‘Noord Oost Zuid West het Struunhuus op zijn best’ wandeling met
proeverij weer kunnen houden. Natuurgids Hero Moorlag heeft de groep belangstellenden weer van alles laten zien
onderweg richting Zuidwolde. Het is niet de spannendste route als het om Natuur gaat maar al lopend zie je best veel.
De heerlijke lunch stond klaar bij Narline en daarna was er weer de wandeling terug naar het Struunhuus. #2uurNatuur
was ruim gehaald.

Nacht van de Nacht
Een initiatief van de Natuur en Milieu Federaties om aandacht te vragen voor lichtvervuiling.
“Laat het donker donker zijn”.
Dit keer deden wij mee met een rondje door het Zuiderpark, met als startpunt de IJsvogel
Onderweg waren uilen, verhalen,vleermuizen, geluiden, nachtdieren, een schimmenspel, met een vlot over het water
en tot slot een kopje warme chocolademelk. Bij elk onderdeel aandacht voor de lichtvervuiling, wat het met de natuur ,
dieren en mens doet.Het was een geslaagde avond.
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Natuurwerkdag
Dit jaar 2 werkdagen.
Vrijdag 5 november bij het Struunhuus. Hier werden vele bloembollen gepoot en de tuin werd onderhanden genomen.
Zaterdag 6 november is er onder leiding van Johan Scheeres op de Koeweide een groot stuk opslag op het natte
gedeelte weggehaald. Hier werden de harde werkers blij verrast met de taart van de week

Cursussen / Presentaties / Lezingen / Workshops / Excursies
Excursies van de werkgroepen staan in hun verslag vermeld

Workshops
Het Alfa college werd na duurzaam en circulair verbouwen weer in gebruik genomen. Daar hoorde een openingsfeest
bij en IVN was aanwezig om de workshop ‘Een levende tuin maak jezelf’ te presenteren. De tuinen rondom de school
zijn opnieuw ingericht met veel oog voor biodiversiteit wat ten goede komt aan insecten, bijen en vlinders. Met meer
ruimte voor groen, wadi’s en veel minder stenen behoren hittestress en wateroverlast ook bij deze school tot het
verleden.
Diverse scholen hebben een aanvraag gedaan voor ondersteunende of leuke Natuurlessen in of rond school of bij het
Struunhuus in het Steenbergerpark. IVN-vrijwilligers hebben er altijd een mouw aan weten te passen. Of het nu ging
over bomen of bijen, vogels of bodemdiertjes, men kon altijd bij ons terecht.
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Jeugdbegeleiderscursus
‘Van uitstel komt afstel’, zeggen ze vaak. Maar ze hebben het mis. Want al lagen de plannen al een hele tijd in de ijskast
in het voorjaar van 2021 kwamen ze er wel uit. Samen met Natuurvereniging de Wolden en IVN Westerveld gingen we
hard aan de slag om een jeugdbegeleiderscursus op te zetten. In no-time was de cursus vol en moesten we zelfs
mensen teleurstellen. In Meppel is geen IVN-afdeling maar er is wel vraag naar dit soort activiteiten. Zo werd bij de
provincie Drenthe subsidie aangevraagd en toen ging het heel snel. Het was nog een hele uitdaging om met de
maatregelen die toen nog golden ook een goede cursus neer te zetten. Eind augustus begonnen we met 10 cursisten in
Hoogeveen en in Meppel starten ze ruim een maand later. Bart Pijper en Grietje Loof waren de cursusleiders, Henny
Hauschild was de vliegende kiep achter de schermen, daar kunnen we ook echt niet zonder. In oktober werd de
eindpresentatie gegeven door de cursisten. Ze hadden het zich bepaald niet gemakkelijk gemaakt want ze hadden iets
georganiseerd voor de kinderen uit het AZC. Dat is vooral niet gemakkelijk en daar kwamen ze achter. Wethouder Jan
Zwiers nam alles eens goed in ogenschouw en stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. We hebben in
Hoogeveen en omgeving weer een aantal actieve Jeugdbegeleiders erbij en daar zijn we maar wat blij mee.

Paddenstoelencursus voor beginners
Deze korte paddenstoelencursus werd gegeven door Johan Scheeres en Bernhard de Vries en bestond uit 1
theorieavond en 2 praktijkdagen.
De opzet was anders dan de vorige cursussen. De nadruk werd meer gelegd op het zoeken en determineren van de
paddenstoelen. Dat is niet zo eenvoudig met zo’n 5000 soorten in Nederland.
Lees het uitgebreide verslag op onze website :
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/paddenstoelen-cursus-2021
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Projecten
De Droom van IVN
Wat in 2020 als een column begon waarin ik droomde van veel meer groen, veel meer bomen in de gemeente
Hoogeveen, in mijn eigen leefomgeving, werd die droom in 2021 waarheid. Hoogeveen staat in de Top 10 van de
stenen tuinen. Juist de stenen tuinen kunnen meer overlast veroorzaken bij een grote hoeveelheid regen. Neem daarbij
ook het voordeel dat met minder steen ook minder hittestress zal zijn en de bijen en vlinders kunnen al helemaal niets
met steen. Meer groen, meer bomen, meer struiken en planten binnen de gemeentegrenzen, dat is de droom. En het
werd de ‘Droom van IVN’ omdat we tegelijkertijd ook zijn gestart met de subsidieactie ‘Groene Daken’, het inrichten
van Tiny Forest. En de plannen voor het vergroenen van schoolpleinen ook hoog op de agenda’s kwamen te staan.
Partners in de reis naar meer groen waren de burgers, Gemeente Hoogeveen, de scholen, Landschapsbeheer Drenthe
en de Natuur en Milieufederatie, de Hoogeveensche Courant, de Smederijen, wijkbeheerders, Mark Tuit, oudwethouders Vos en Giethoorn, Hovenier Koekoek, tuincentrum Strijker en Binnenstad Hoogeveen. Nadat een interview
over het plan in de krant kwam liepen via de mail ook de eerste aanvragen binnen uit de dorpen, de wijken en straten.
Burgers die mee wilden doen en die aandacht vroegen voor bepaalde gebieden. Alles werd opgepakt en als het te groot
was voor IVN Hoogeveen dan ging het richting Landschapsbeheer Drenthe, die vanuit Plan Boom ook veel kon doen.
Het ging van drie bomen, tot het inrichten van een nieuw stuk Natuur met struik, plant en boom. In de winter werd
gestart met de uitgifte van 450 struikjes, geoorde wilg, vuilboom en meidoorn. Dat liep storm en gaf de Droom een
nieuwe boost. We willen wel meer biodiversiteit en meer groen, maar hoe doen we dat, dat was de grote vraag.
In het voorjaar werden de eerste aanvragen beloond en gingen veel boompjes, struiken en planten de grond in, zaaiden
we bij boomspiegels en werden twee Bijbliotheken geopend die ook gingen bijdragen aan meer biodiversiteit. De
boeken die in deze kast kwamen te liggen zijn om te lezen, te leren en door te geven. Ook zo dragen we bij aan meer
kennis en hopelijk minder steen in de tuinen. Het hele jaar door kwamen aanvragen binnen en konden we helpen. Aan
het einde van het jaar hadden we een aantal grotere acties. En kreeg ook de gemeente de lijst met aanvragen, vanuit
de burgers, voor bomen, struiken en onderhoud voor op de gemeentegrond. In 2020 begon deze reis en in 2022 gaan
we ermee door. Door allerlei mooie grote en kleine initiatieven in 2021 hebben we de Droom van IVN om 55.697
bomen, struiken en planten extra binnen de gemeente te krijgen tot een goed einde kunnen brengen. We kijken uit
naar een groen 2022.
Ambassadeur Grietje Loof
Alles wat heeft bijgedragen is te lezen op de website.
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws-0

Bomenommetje
Naar aanleiding van de verkiezing van de ‘Mooiste boom van Hoogeveen’, is de vraag ontstaan of het niet leuk zou zijn
om een bomenommetje in Hoogeveen te realiseren.
Met een aantal mensen zijn we eens bij elkaar gaan zitten en zijn we enthousiast begonnen met het bedenken van een
aantal routes. Omdat we de routes kort en educatief willen houden, waarbij iedereen mee kan doen, is gekozen voor
een aantal routes in de Weide. Deze routes zijn gemakkelijk te verbinden zodat je korte en langere routes krijgt. Het is
de bedoeling om langs de route informatie te verstrekken over de historie, bomen en de natuur in dit gebied.
De conceptroutes liggen klaar. Deze worden nog in detail uitgewerkt en gekoppeld aan verschillende aandachtspunten.
Bij interessante locaties gaan we paaltjes plaatsen met een QR-code waarachter de informatie schuilgaat. We hopen in
2022 de eerste routes uit te zetten en de eerste paaltjes te plaatsen.
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Samen Groen Dak

In juni 2020 kwam het CDA Hoogeveen bij IVN Hoogeveen met de vraag kunnen we Hoogeveen “vergroenen” met de
subsidie die het Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt?
Iedereen was direct enthousiast. Dus gingen we ermee aan de slag . Er werd contact opgenomen met het waterschap
WDO-Delta en toen bleek dat de subsidie voor 2020 al op was, maar niet getreurd in 2021 zal er weer subsidie worden
gegeven
Hoe pakten we dit op? We gingen een samenwerking aan met een hovenier uit Hoogeveen. Ruben de Boer werd bereid
gevonden om de levering, het leggen van het sedum en het financiële gedeelte tot zich te nemen.
In november konden we in het gemeente huis terecht voor een informatie avond over het groene dak. Helaas brak half
oktober de tweede corona golf uit en hebben we dit moeten afblazen. Een artikel in het Torentje van de
Hoogeveensche courant met verwijzing naar onze website bracht vele belangstellenden in beweging. Op 1 januari zijn
er 2 aanvragen voor subsidie naar het waterschap gegaan voor totaal 582m².
In februari heeft de Hoogeveensche Courant ons geïnterviewd, dat werd een groot artikel over “Samen groen dak”. Ook
dit leverde veel vragen, reacties en deelnemers op.
In oktober hebben we deelgenomen aan het werkbezoek voor gedeputeerden van de provincie Drenthe, het dagelijks
bestuur van het waterschap WDO-delta en geïnteresseerden, om het klimaatactief project onder de aandacht te
brengen. Er is ook een filmpje opgenomen.  https://youtu.be/iAskZqVn94M
Aan het eind van het jaar maken we de balans op..............
Totaal is er 1462 m² groen dak aangelegd op 44 adressen in de gemeente Hoogeveen.
Hierop is € 30.000 subsidie verstrekt door het waterschap WDO-Delta.
Een mooi resultaat ...........maar er kan nog veel meer bij..........we gaan door met “Samen Groen Dak”.

Foto: J. Joosten

Foto: M. Brouwer - Voor de aanleg

Foto: M. Brouwer - Na de aanleg

18

Jaarverslag 2021

Werkgroepen
Werkgroep Planten
Tekst: Freddy Mager
Door de corona perikelen zijn we afgelopen jaar later begonnen met het struinen door de velden.
Er is dit jaar niet gekozen voor een project van Floron. De gebieden die Floron had aangewezen lagen niet echt in de
buurt.
Op 15 juni zijn we begonnen in het gebied van Landgoed Amshoff’s Bosch van Het Drentse Landschap.
Totaal zijn we 24 keer op pad geweest.

Foto: Freddy Mager
Zevenster

Foto: Roel Smit
Zadelzwam

Foto: Henny Bisperink
Plantenwerkgroep in actie op de Vossenberg

Zo zijn we 3 keer naar de Vossenberg geweest en hebben de begraafplaats Zevenberg bezocht. Door het bewerken van
de grond is hier een bijzondere plantengroei ontstaan. Er zijn zelfs orchideeën gevonden.
Wat ook leuk was, het rondje “Van Limburg Stirumstraat” in Hoogeveen. Hier hebben we gekeken naar stoepplanten.
Het is verrassend wat je dan kunt vinden.
Omdat het, vergeleken met de jaren ervoor, veel had geregend waren er al vroeg paddenstoelen te zien, heel mooi wat
er dan te vinden is.
Begin oktober zijn we helemaal overgeschakeld op het inventariseren van paddenstoelen.
De gebieden die we verder nog bezocht hebben zijn o.a. Dickninge, boswachterij Echten, Schoonhoven, boswachterij
Gees (Mekelermeer) en als laatste boswachterij Ruinen (Gijsselte).
Zijn er geïnteresseerden om volgend jaar eens mee te gaan, je bent van harte welkom.

Foto: Henny Bisperink
Oude Diep

Foto: Freddy Mager
Bandvormige paardenbloem

Foto: joha Scheeres
Vetblad

Foto: Roel Smit
Phacelia
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Werkgroep Dassen
Tekst: Hero Moorlag
Voor Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe stond 2021 in het teken van dode pasgeboren dasjes, dode dassen
(verkeersslachtoffers), kap van fijnspar percelen met een burcht, zonneparken met een burcht in de buurt, loslopende
honden (vooral tijdens lockdown), herbezinning op onze doelstellingen van 2008 en de jaarlijkse telling in het kader van
het provinciale Project Kleintjes Das.

Het raadsel
Aan het begin van het jaar vond Henk Boelens, inwoner
van Zuidwolde, twee pasgeboren dode dasjes in de
droge sloot naast ecoduct Suthwalda. Frits Kruizinga en
Hero Moorlag zochten de wijde omtrek af naar een
burcht, zonder resultaat. BOA Robert Altena werd
ingeschakeld en nam de dasjes voor onderzoek mee. Ze
bleken niet te zijn vergiftigd en van botbreuken was
geen sprake. We tasten volledig in het duister wie deze
dasje uit een burcht heeft gehaald en waarom.

Foto : Hero Moorlag
De dode dasjes van Zuidwolde

Verkeersslachtoffers en loslopende honden
Nog nooit kreeg de werkgroep zoveel meldingen van verkeersslachtoffers binnen. Het aantal liep op tot 50. Steeds
worden deze meldingen doorgegeven aan Dassenwerkgroep Drenthe en aan Das&Boom. In heel Drenthe liep het
aantal dode dassen op tot 100. Aanvankelijk dachten we aan juveniele dassen, in 2020 geboren, die op zoek naar een
eigen territorium ’s nachts of in de vroege ochtend een weg overstaken. Later bleek dat verschillende burchten waren
verlaten vanwege de aanwezigheid van loslopende honden op en bij de burcht. Graafwerk bij de holen bleek van
honden. Dassen zijn bijzonder stressgevoelig. Bij voortdurende verstoring verlaten ze de burcht. BOA’s werden
ingeschakeld, maar stonden niet de hele dag in het bos. Na de lock-down werd het rustiger, maar sommige burchten
bleven verlaten. Aan de Wijsterseweg werd de grootste das, een vrouwtje, dood gevonden. Reinder IJmker ging haar
meten. Ze was 87 cm en woog 18,9 kilo. Een lid reageerde laconiek: Dat is nog eens een vrouw!

Foto: Barbara Ruis - Dode das Hoogeveensevaart

Foto Hero Moorlag - Dood vrouwtje Wijsterseweg

20

Jaarverslag 2021

Kappen bij en op een burcht
Zelfs natuurorganisaties maken zich schuldig aan het kappen van
bomen op of bij een burcht. Vaak is dat uitbesteed werk en kent
de uitvoerder de Gedragscode Bosbeheer en de zorgplicht
verwoord in de Natuurbeschermingswet niet. In enkele gevallen
ging het om beheer, maar in de meeste gevallen werden percelen
fijnsparren gekapt vanwege de aantasting door de letterzetter.
Een particuliere bosbeheerder belde hierover met de vraag wat hij
mocht doen. Kappen gebeurt tegenwoordig met grof geweld van
een harvester, een machine die bomen omzaagt en meteen in
stukken zaagt. Dat geeft veel lawaai, ook van enorme tractoren
die het hout afvoeren. Logisch dat burchten dan worden verlaten.
Foto: Maurice Smit.
Kap op een burcht. In dit geval bleven de dassen aanwezig en
bood de beheerder excuus aan.

De gesprekken met bosbeheerders kunnen stroef verlopen. Over
het algemeen valt wel met boeren te praten. Zo wist Maurice Smit
het voorelkaar te krijgen dat de rooimachine om een dassenhol
heen de aardappels rooide en de burcht met rust liet.

Zonneparken rond Hoogeveen
Zonnepark Hoogeveen-Zuidwolde (N48), zonnepark
Fluitenberg, 2 zonneparken Hollandscheveld,
zonnepark Noordscheschut, 2 zonneparken Pesse
(Zwarte Water), zonnepark Kerkweg en zonnepark
Lange Dijk. Honderden hectares landschap worden
opgeofferd aan de energietransitie. Het zijn enorme
complexen, meestal omgeven door hekken op last
van de verzekering. Omdat er sprake was van een
dassenburcht met 11 dassen, bewezen door
cameravallen van René Eefting, gingen we in
gesprek met de projectontwikkelaars PowerField en
GroenLeven. De gigantische zonneparken liggen ten
westen van de Johannes Postweg, richting
Hollandscheveld. We gingen met wethouders en
fractievoorzitters het veld in en later met
PowerField. Uiteindelijk mochten we inspreken
tijdens een raadsvergadering. Het onderste is uit de
kan gehaald voor wat betreft de aanpassingen voor
de aanwezigheid van dassenburchten. Onze eis was
dat die aanpassingen in de vergunningen zouden
worden verwerkt. We houden in 2022 echter beide
projectontwikkelaars in de gaten! Op dit moment
zijn we alleen nog bezig met de zonneparken van
Kronos aan de Kerkweg (pal naast de
Markegronden!) en die van Ten Brinke aan de Lange
Dijk, slechts 2,5 hectare. Het veldonderzoek aan de
Lange Dijk deed Ellie de Vries en Hero Moorlag
sprak met twee bewoners.
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Brainstormavond Doelstellingen
In beperkt verband, 9 leden uit de diverse regio’s, kwamen we op 24 augustus bij elkaar in het IVN Struunhuus. Naar
aanleiding van een vergadering in Westerbork met 3 vertegenwoordigers van Stichting Het Drentse Landschap (HDL),
waarbij Bart Pijper en Hero Moorlag aanwezig waren, besloten we tot herbezinning van onze doelstellingen van 2008.
Bart had ons werkgebied al ingedeeld in regio’s, elk met een andere kleur. Beheerders van HDL kunnen op een kleur
klikken waarna ze een lid van de werkgroep in beeld krijgen, plus 06-nummer. In voorkomende gevallen kunnen
beheerders beslissen of en wanneer er in die regio kan worden gekapt of dat er andere beheermaatregelen kunnen
worden uitgevoerd met zorg voor een dassenburcht. Er zijn 10 doelstellingen die voor ieder ter inzage liggen. Een
belangrijk punt is het verzamelen van alle gegevens over burchten en dassen. Dat doet in het vervolg Reinder IJmker.
Hij maakt excel-verslagen van alle burchten met toevoeging van de eigenaar van het gebied. In flinke klus die de
komende winter wordt afgerond. Daarover hebben we tevens vergaderd met Pauline Arends van Dassenwerkgroep
Drenthe. We willen tot een eenheid van excel documenten komen voor heel Drenthe. Tevens werd gesproken over een
nieuwe dassenwerkgroep, op te richten door een bestuurslid van IVN-afdeling Emmen. Het gaat om een werkgroep in
Zuidoost-Drenthe. In 2022 horen we daarover meer.

Foto: Frits Kruizinga.
Adulte das

Foto: René Eefting.
Honden bij een burcht.
Filmpje laat het belang van een vluchthol zien.
Let op het vluchtende jonge dasje. De burcht ligt verderop.

Dassentelling 2021
Ook in 2021 deden we mee aan het project Kleintjes Das. Een excel document van Reinder IJmker laat zien dat de
dassenstand stabiliseert of enigszins terugloopt. Minder jongen, op enkele burchten helemaal geen jongen en slechts
enkele burchten met 3 of 4 jongen als vanouds per vrouwtje. Omdat er burchten zijn waar dassen pas heel laat
tevoorschijn komen, bestaat de behoefte aan enkele nachtkijkers. We nemen daarover contact op met IVN-afdeling
Hoogeveen.
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Natuur en Ouderen (Grijs Groen & Gelukkig)
Tekst: Henny Hauschild
In het kader van meer natuurbeleving voor ouderen, want groen doet goed, brengen we bezoeken aan instellingen voor
een natuuractiviteit op maat.
Vier keer zijn Gerfonda Fidom en Henny Hauschild naar zorginstellingen geweest. Twee keer naar de Berkenhof in
Kerkenveld (heet nu Bremhoeve) en 2x naar de Westerkim in Hoogeveen.
De onderwerpen waren dit keer.
- “Eieren”, in mei leggen alle vogels een ei, maar hoe ziet zo’n ei er van binnen uit?
- “Wilde bloemen”, herkennen ruiken voelen en bloemschikken. Twee keer in de maand juni.
- Ëetbare noten in de herfst”, niemand herkende de walnoot in de bolster en we proefden gepofte tamme kastanje.

In mei leggen alle vogels een ei

Wilde bloemen

RaRa wat zijn dit?

Werkgroep Paddenstoelen
Tekst en foto’s: Bernard de Vries
Het jaar 2021 was voor de paddenstoelen komen en gaan van droog en nat. Als je ergens zoeken ging was het resultaat
zeer wisselend. De werkgroep heeft, ook zonder mycoloog leuke soorten gescoord. Al doende leert men.
Tevens werd een paddenstoel-cursus georganiseerd. Met een avond inleiding en twee dagen veldwerk, met soep toe,
was dat ondanks coronatijd een prima combinatie. Als het kan willen we volgend jaar hiermee doorgaan. De elf
deelnemers waren enthousiast en hebben veel werk verzet. Bijgevoegd een aantal foto’s van soorten die de
gemiddelde wandelaar zelden zal zien.

Krentenpapspinragschijfje

Sneeuwwitte mycena
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Werkgroep Kerkuilen
Tekst: Maarten van der Aart
Ook dit jaar heeft de kerkuilenwerkgroep, bestaande uit Freddy Mager, Aimée Roumans, Hilco Dijk, Wolter Moorman
en Maarten van der Aart, 33 kerkuilkasten gecontroleerd in de maand juni.(verspreid over 4 dagen).
In november zijn 5 kasten schoongemaakt. Hierbij worden overtollige braakbalresten verwijderd. De hele braakballen
worden voor educatieve doeleinden bewaard. Zo’n periodieke schoonmaak is nodig wanneer de kast te vol dreigt te
raken om een nieuw broedsel te huisvesten. Ook is één kast in een schuur herplaatst, één kast marterproof gemaakt en
is er een kast op een nieuw adres geplaatst. Plaatsing op een nieuw adres gebeurt in overleg met de huiseigenaren.
2021 is een ‘daljaar’ gebleken, afgezet tegen 2020 en 2019
Jaar

Aantal kasten bezet

Aantal jongen

Gemiddeld aantal jongen per kast

2021

15

52

3,5

2020

19

61

3

2019

19

93

5

De huidige werkgroep doet dit vrijwilligerswerk al vele jaren met veel plezier. Het is fijn samenwerken en we vullen
elkaar goed aan. Het zijn altijd gezellige dagen of avonden!
In de loop der jaren is er ook een goed contact met de huiseigenaren opgebouwd: we mogen wel zeggen dat we overal
graag geziene gasten zijn.
Helaas heeft Hilco om gezondheidsredenen recent moeten besluiten te stoppen met deze werkgroep.
Wij zijn mede daarom op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team willen komen versterken.
Ons aandachtsgebied strekt zich uit van Fluitenberg, Echten, Hees, Eursinge, Pesse, Wijster, Drijber, Tiendeveen tot
Nieuweroord.
Je bent welkom om een keer met ons mee te gaan om te kijken of dit vrijwilligerswerk iets voor je is. Je moet daarbij
niet bang zijn om op ladders te klimmen. Veiligheid staat daarin bij ons voorop.
Heb je interesse?
Neem dan even contact op met:
Maarten van der Aart via e-mailadres: mvanderaart@hetnet.nl
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Werkgroep Huiszwaluwen
Tekst en foto’s: Janny Timmerman

Monitoring huiszwaluwen Erflanden.
Wederom was het jaar 2021 van de pandemie. Zoals het jaar daarvoor heeft de werkgroep sinds 2019 geen gezamenlijk
overleg meer gehad. Dit jaar hebben wij, Henny Bisperink en ondergetekende 1 telling gedaan in de maand augustus en
de aantallen blijven toch de laatste jaren vrij stabiel in de Erflanden.
Dit jaar telden wij 52 kunstnesten waarvan 39 bezet en we telden 34 bezette natuurlijke nesten.
Enkele of nieuwe bewoners willen hun gevel uitbreiden met nestkommen. Zij zijn doorverwezen naar het Struunhuus
waar men op de vrijdagochtend tegen een redelijke prijs nestkommen op kan halen.
Wij ondervonden dit jaar, dat er veel verhuizingen in de Erflanden zijn geweest. Waar jarenlang de nestkommen aan de
gevels hebben gehangen zijn deze weer verwijderd door de nieuwe bewoners die hiervan hinder ondervonden, terwijl
andere bewoners enthousiast reageren, omdat hun buren met veel plezier van de huiszwaluwen genieten, ook zij willen
een nestkommetje aan de gevel zien hangen.
Als huiszwaluwwerkgroep is het voor ons erg belangrijk om in contact te blijven met de bewoners, hen te stimuleren en
voorlichting te geven om de kolonie huiszwaluwen te versterken.
Voor de werkgroep Nederlandse Huiszwaluwtillen Monitoring heb ik ook dit jaar weer de telling gedaan bij
vakantiepark "de Westerbergen" te Echten. De zwaluwtil van 10 kunstnesten waren er 9 bezet.
Wij danken de bewoners van de Erflanden voor het beschikbaar stellen van hun gevels.

Bewoners hadden een zakje geplaatst om de zwaluwen te
weren, de zwaluwen trokken zich er niets van aan!
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Werkgroep Gierzwaluwen
Tekst en foto: Henk Derks
Niet te peilen, daar komt het eigenlijk op neer bij deze snelheidsduivels. Kwamen ze voorgaande jaren min of meer
achterelkaar weer terug naar hun broedkasten, afgelopen jaar waren ze er niet alleen zo ineens weer, maar vertrokken
ze ook plotsklaps. Leeg was de lucht. In een keer zo leek het wel. Ook aan de Regulus, waar een bewoner meerdere
kasten heeft hangen was het zo ineens over met de activiteiten. De bezetting was wel weer 100%, de zoekende vogels
weer overweldigend aanwezig met al het geschreeuw en paniek wat erbij komt kijken als deze vogels een plekje
proberen te bemachtigen. Het gebrek aan geschikte nestplekken blijft een probleem binnen Hoogeveen.
De renovaties van wijken doen daar geen goed aan, ook al wordt er hier en daar een poging gedaan de verloren
nestplaatsen te compenseren. U leest het goed, er wordt een poging gedaan, want meestal slaan de inspanningen de
plank volledig mis. Een uitgebreider advies van een onderzoekbureau die ter plekke de situatie komt bekijken kan hier
zoden aan de dijk zetten. Ik blijf het wonderlijk vinden dat uit een advies zulke rare acties voortvloeien. Zo hangen de
kasten in de Du Boisstraat voor de gierzwaluw nagenoeg allemaal op de verkeerde hoogte of er wordt een hele zijgevel
volgehangen. Het verstand voert hier zeker niet de boventoon, want de kasten kunnen prima onder de goten worden
aangebracht. Voordeel: de kast blijft droog, krijgt wat schaduw mee van de goot en de in-uitvlieghoogte is gewaarborgd.
Theorie en praktijk liggen hier mijlenver uit elkaar. Helaas zie je dit wel vaker waardoor langzaam de gierzwaluw het
steeds moeilijker wordt gemaakt om in nieuw ontstane situaties toch een broedplek te vinden. Blijkbaar is de drempel
hoog om de grote hoeveelheid informatie hierover wat door te bladeren om zo tot een goed werkplan te komen.
Misschien werkt de compensatieregeling wel demotiverend, vijf keer een verloren nestplek compenseren, tja, dat is
ook niet niks natuurlijk in een renovatieplan waarbij relatief oude woningen worden opgeknapt of afgebroken en er
komen mooie woningen voor weer. Niet iedereen zit erop te wachten om aan zo’n woning kasten op te hangen, visueel
niet echt mooi. Het spreekwoord: “ beter een vogel in de hand dan tien in de lucht” is voor een vogel als de gierzwaluw
wel wat bijzonder maar zeker relevant. Je kunt beter een kast op de goede plek ophangen dan 10 verkeerd.
Ook nog goed nieuws te melden, gelukkig. Zo nu en dan vragen mensen om een kast voor de gierzwaluw op te hangen.
Als de hoogte het wat toelaat wordt aan het verzoek graag voldaan. Het is mooi dat mensen ervan kunnen genieten. Op
naar het volgende seizoen vol verrassingen.

Werkgroep Vleermuizen
Tekst: Jan Mager
Door Covid 19 waren er ook in 2021 weinig vleermuisactiviteiten.
In januari tellen we normaal de vleermuizen in de winterverblijven. VLEN, de landelijke Vleermuiswerkgroep, had beslist
dat niemand de verblijven in Nederland mocht betreden. Dit om te voorkomen dat een met covid besmette teller de
vleermuizen zou kunnen besmetten.
Er is geen enkele excursie geweest. Wel zijn er meerdere telefoontjes geweest van mensen die een vraag hadden over
vleermuizen die ze in huis hadden. Gelukkig heeft bijna niemand er echt een probleem meer mee. Dat was jaren
geleden wel anders. Toen was er nog veel angst voor vleermuizen.
Tijden de Nacht van de Nacht werd er informatie over vleermuizen gegeven aan de passerende groepen. Toevallig was
er op dat moment een vleermuis in opvang. Een aantal van de passerende kinderen kregen de kans om de vleermuis
een meelworm te voeren.
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Met enige regelmaat worden er vernielingen aangericht aan verblijven. Dit jaar was het verblijf in Martensplek aan de
beurt. Dit verblijf ligt in een terrein van Natuurmonumenten tussen Nieuw-Balinge en Tiendeveen. De deur was
vernield en de vandalen waren ook binnen geweest. Samen met de boswachter en een vrijwilliger van NM hebben we
de deur gerepareerd en een poging gedaan om hem hufterproof te maken. Ook hebben we de stalen deur geïsoleerd.
Het is een belangrijk verblijf. We tellen er meestal 4 soorten.
De vleermuiswerkgroep IVN-Hoogeveen bestaat al jaren uit 1 persoon.
Het is wenselijk dat de groep uitgebreid wordt met meerdere leden. We willen de kennis graag overdragen.
Bij deze dus een oproep om de nieuwe “Batman“ van IVN Hoogeveen te worden.

Speelnatuur in het Steenbergerpark
Tekst: Bjorn Olthof
We zijn in 2021 op 29 mei weer gestart met het onderhoud en uitbreiden van de Speelnatuur in het Steenbergerpark.
Met behulp van een groot aantal raadsleden van de gemeente Hoogeveen hebben we rondom het Struunhuus allerlei
taken uitgevoerd. Zo ook in de Speelnatuur. Er is onderhoud gepleegd aan de 2 wilgentenen hutten en er zijn een
aantal speel attributen gemaakt.
Het was een productieve en gezellige dag. Enkele raadsleden zijn bezig geweest met de houten kubussen, die samen de
cirkel van de natuur moeten vormen. Van kikkerdril tot aan een volwassen kikker en van ei tot kip. Educatief en
leerzaam voor kinderen. We hopen binnenkort het toestel gereed te krijgen en te kunnen plaatsen. Wederom was de
rest van het jaar door de maatregelen rustig rondom de speelnatuur. Wel speelden vele kinderen op de natuurlijke
speel attributen. Hopelijk kunnen we in 2022 met een aantal buurtbewoners grote plannen maken voor de speelnatuur.
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Junior Rangers

In seizoen 2020 - 2021 bestond de groep uit 15 JR. Een leuke enthousiaste groep jongeren van 12 t/m 19 jaar. De
oudste leden zijn inmiddels 18+ en daarmee worden ze Youth+ lid. Eigenlijk zou er voor en door deze jongeren een
eigen groep gecreëerd moeten worden maar aangezien het er nog zo weinig zijn houden we ze, soms met wat meer
verantwoordelijkheid, bij de JR groep. Die groep 18+ bestaat aan het eind van dit seizoen 2021-2022 uit vier personen.
Seizoen 2021-2022 werd behoorlijk lastig uitvoerbaar door alle corona maatregelen. Slechts 2 activiteiten aan het begin
van het seizoen zijn doorgegaan. Halverwege het seizoen is er daarom een online bijeenkomst geweest met
spelonderdelen. Nel van Weerribben-Wieden heeft hierbij ondersteund. Dit was een gezellige avond. Toen er weer wat
meer mocht hebben ze nog een fietspuzzeltocht gehad. Wat waren de leden blij toen bleek, dat het afsluitende kamp in
juli wel kon doorgaan op een scouting kampeerterrein in Dwingeloo. Begeleider Menno neemt tijdens het kamp
afscheid van de groep. Ook Ans heeft aangegeven te willen stoppen en neemt in december afscheid. Daarom neemt
Nina de taak van coördinatie van de Junior Rangers over. Nieuw bij de groep starten in seizoen 2021-2022 ook Tamara
en Hennie. Het team bestaat daarmee uit 6 personen: Jose, Inge, Linda, Hennie, Tamara en Nina. De JR groep krijgt bij
de eerste kennismakingsactiviteit ook nog eens veel meer belangstellenden op bezoek dan verwacht waarmee de groep
nu gestart is met 19 deelnemers. En gelukkig hebben we tot nu alle activiteiten gewoon kunnen laten doorgaan. Zo zijn
ze met de schaapsherder op pad geweest en hebben ze gevilt, twee keer hebben ze gewerkt in het adoptieterrein en
vlak voor de kerst mochten ze een kerstboom uit het bos rooien. Voor komend jaar staat nog op het programma:
Nestkastjes schoonmaken, wadlopen, uitwisseling met de JR van Drentse Aa, fotografie en een kamp met de vier
noordelijke groepen alsook nog een landelijke JR dag. Nu maar duimen dat dit alles door kan gaan.
De JR vinden het ook leuk om bij activiteiten buiten de groep te komen helpen. Dus mocht je een activiteit organiseren
en hulp van jongeren kunnen gebruiken. Je kunt hiervoor mailen naar junior.rangers.dwingelderveld@gmail.com.
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Werkgroep PR
Tekst: Annemieke Blokzijl
Ledenaantal:
Per 01-01-2021: 175 leden, 5 huisgenoten en 8 donateurs
Per 31-12-2021: 196 leden, 5 huisgenoten en 8 donateurs

Website
Net zoals voorgaande jaren werd de website weer up-to-date gehouden met de nieuwste activiteiten en
nieuwsberichten.
Er werd veel aandacht besteedt aan De droom van IVN en de Mooiste boom van IVN die in de afgelopen winter werd
gezocht.
Er zijn 82 nieuwsberichten en 46 activiteiten geplaatst.

IVN
IVN Landelijk heeft besloten om een nieuwe website te laten bouwen; rond de zomer van 2022 moet het zover zijn. Het
oude CMS, wat alweer sinds de zomer van 2016 wordt gebruikt, heeft steeds vaker last van technische problemen en
onverklaarbare bugs of lay-out beperkingen. Als afdelings-webmaster merk ik ook dat ik steeds vaker tegen
beperkingen aanloop en hopelijk werkt alles straks vlotter en logischer. De nieuwe website zal worden gebouwd in
WordPress.

Statistieken
Het totaal aantal bezoekers dit jaar was 75.077, vorig jaar 65.293; een behoorlijke toename!
De groep terugkerende bezoekers is gegroeid van 16% naar 22.6%. De nieuwe bezoekers hebben nog steeds de
overhand, maar steeds meer mensen weten vaker de weg terug te vinden naar onze website. Men bekijkt iets minder
pagina’s per bezoek, maar zit ongeveer even lang op de website als vorig jaar. Dit is een logisch gevolg van de grotere
groep terugkerende bezoekers.
De grootste groep bezoekers bekijkt onze website met een mobiel, gevolgd door desktopcomputers. Wederom
opvallend dat het merendeel van de mensen een iPhone of iPad gebruiken. Was het vorig jaar opmerkelijk dat er een
verschuiving was van mannen naar vrouwen, dit jaar zijn de rollen weer omgedraaid. De grootste groep bezoekers zijn
mannen in de leeftijdscategorie 65+.
Veruit de populairste pagina is het nieuwsbericht over het Boomschuim, geschreven door Hero Moorlag in 2017. Ook
de pagina’s Groen dak op je plat dak en de activiteitenpagina worden goed gevonden.
De meeste mensen komen op de website via de homepagina, nieuws- en activiteitenpagina. Vanaf de homepagina
bezoeken de meeste mensen als eerste de activiteitenpagina.
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Soort van de Maand
Ook in 2021 hebben we iedere maand een plant of dier extra in de kijker gezet,
zowel op onze website als in de Hoogeveensche Courant. De Soort van de Maand wordt
beknopt aangekondigd in het Torentje van de Hoogeveensche Courant.

Nieuwsbrief
Helaas is in 2021 geen enkele nieuwsbrief uitgegeven. Het is een groot gemis.

Pers
Vanwege Covid-19 zijn er ook dit jaar minder persberichten verstuurd naar de papieren en online kranten.
De Hoogeveensche Courant plaatste rond de 8 persberichten dit jaar; dit is exclusief Groen & doen, Soort van de Maand
en interviews.
Online zijn er ongeveer 50 persberichten geplaatst. Deze waren te vinden in/op de Groene Agenda van NMF Drenthe,
Regionieuws Hoogeveen, De Hoogeveensche Courant, Actief Jong Hoogeveen, Van Plan en De Hoogevener. Radio
Hoogeveen vermeldde ook enkele activiteiten van IVN Hoogeveen.
De zoektocht naar de Mooiste boom van Hoogeveen, de Droom van IVN en de Groene daken actie, in samenwerking
met het CDA, heeft ervoor gezorgd dat er regelmatig een persbericht of interview in de krant kwam te staan. Hierdoor
werden we in 2021 goed zichtbaar.

Facebook
Met 2010 volgers en 1100 personen die IVN daadwerkelijk op facebook vinden zijn we niet ontevreden. We hopen nog
steeds dat we via facebook meer mensen op de hoogte kunnen brengen van de activiteiten die we uitvoeren. Ondanks
dat we veel berichten delen horen we helaas ook regelmatig dat mensen toch een aankondiging of activiteit hebben
gemist.

Instagram
Hier groeien we ook langzaam in het aantal volgers. We delen graag mooie natuurfoto’s en maken ook hier mensen
attent op onze activiteiten. Tijdens de maand december is de ‘foto van de dag’ weer een mooi moment om de Natuur
van dichtbij te delen. Vorig jaar waren er 294 volgers, inmiddels zijn dat er 402.

Twitter
‘We twitteren wat af’, zeiden we jaren geleden. Maar dat is al een hele tijd niet meer zo. Ook bij IVN Hoogeveen wordt
er veel minder getwitterd. Misschien vinden we daar ook niet onze doelgroep.
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Contactgegevens IVN Hoogeveen
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester en ledenadministratie:
Bestuursleden

Vacant
Henny Hauschild
Gerard Hommes
Linda Thalen
Tamara Krikken
Bjorn Olthof (vicevoorzitter)
Grietje Loof (Activiteitencoördinator)

Correspondentieadres:

Violier 5
7909 HN Hoogeveen
0528-35 44 17
hoogeveenivn@gmail.com

Bezoekadres:

IVN Struunhuus
Steenbergerpark
Hoogeveen

Website:

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen

Facebook:

https://www.facebook.com/IVNHoogeveen

Twitter:

https://twitter.com/IVNHoogeveen

Instagram:

www.instagram.com/stories/hoogeveenivn
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Bijlage Activiteiten overzicht
Junior Rangers (12-18 jaar)
 8 Activiteiten op de zaterdagochtend. O.a. werken voor SBB en NM.
 2-Daags startweekend.
 Kennismakingsochtend met nieuwe JR
 Natuurwerkdag
(Jeugd)activiteiten
 Vogels in de winter
 Broeihopen omzetten en ijsvogelwand herstellen
 Waternachtwandeling
 Zaadbommen maken
 Paaskeien zoeken
 Pollepelroute Steenbergerpark
 Herfst wat heb je te vertellen
Onderwijsactiviteiten
 Natuurlessen in het Steenbergerpark
 Natuurlessen op scholen
 Natuurmomenten in Zorginstellingen
Evenementen voor iedereen
 #2uurnatuur Challenge
 Burendag
 Opschoondagen
 Fête de la Nature
 Slootjesdag
 NLDoet
Cursus
 Jeugdbegeleiderscursus
 Paddenstoelencursus
Lezingen

Excursies en losse activiteiten
 Wandelexcursies (3x)
Projecten
 Droom van IVN
 Samen Groen Dak
 Bomenommetje
Struunhuus open elke vrijdagochtend van 10 tot 12 uur met
 Onderhoud tuin
 Informatie / inloop
 Voorbereiden activiteiten
 Uitgifte PMD en hondenpoepzakjes
 Inname doppen voor blindengeleidehond.
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