Nieuwe website
Onze afdelingswebsite is geheel vernieuwd en afgestemd op de web lay-out van het
landelijke IVN. Klik op de onderstaande link en zie hoe mooi de website is geworden:
https://afdeling.ivn.nl/afdeling/groningen-haren
Jan Faber is sinds kort onze nieuwe webbeheerder. Met de bouw van de nieuwe website
heeft hij al direct een goede start gemaakt. Tot begin 2017 was Bert Holtkamp onze
webbeheerder. Bert heeft de vorige website ontwikkeld en gedurende vele jaren beheerd.
Daarnaast deed hij de opmaak van de Groeningen. We zijn hem veel dank verschuldigd.

Terugblik op ALV
De Algemene Ledenvergadering was op 14 maart in de Biotoop in Haren. De opkomst was
goed en vergelijkbaar met voorgaande jaren, hoewel de locatie deze keer buiten de stad
was. We zijn tenslotte een afdeling voor Groningen én Haren. Het was een leuke en
constructieve bijeenkomst. Een aantal cursisten van de Natuurgidsenopleiding stelde zich
voor en toonden hun enthousiasme voor de opleiding. De financiën van de afdeling vormden
een belangrijk thema: er is nog voldoende reserve, maar we zullen wel de tering naar de
nering moeten zetten. Toeska Coolen werd opnieuw bij acclamatie benoemd als secretaris.
Na de pauze en de boekverkoop
volgde de lezing van Christophe
Brochard, over libellen en in het
bijzonder de Groene Glazenmaker in
relatie tot Krabbescheer, waarin de
libel haar eitjes legt. Een bijzondere
vindplaats van krabbescheer is de
grote vijver in de woonwijk De Held.
Een enthousiast gebrachte en zeer
informatieve lezing over allerlei
soorten libellen. Zie foto.
De lezing was evenals in vorige jaren
gezamenlijk met het KNNV.

Afdelingsblad De Groeningen
Ons afdelingsblad verschijnt nu twee keer per jaar. Veel leden hechten aan een papieren
versie en daarom blijft de papieren versie bestaan. Tijdens de ALV gaven sommigen aan dat
zij geen papieren versie meer hoeven te ontvangen: zij lezen graag een digitale versie. Op die
manier besparen we tevens papier en drukkosten. Goed idee, dus!
De digitale versie verschijnt bij elke uitgave op de website van onze afdeling en is op de
website goed leesbaar (en in kleur). Als je geen papieren versie meer wilt ontvangen, geef
dit dan door aan ons secretariaats-adres: ivngroningenharen@gmail.com Je krijgt dan een
melding via mail wanneer de nieuwe Groeningen verschijnt en op de website staat.

Natuurgidsenopleiding 2017-2018
In januari van dit jaar is de natuurgidsenopleiding in Groningen van start gegaan. We zijn
met groep van 30 enthousiaste deelnemers begonnen. Bijna 5 maanden verder telt de groep
nog evenveel deelnemers en lijkt het enthousiasme alleen maar te groeien! Zo wordt er
buiten de opleiding om ook veel meegedaan met excursies en lopen een aantal deelnemers
niet 1, maar 2 stages!
Het eerste deel van de opleiding “kennismaking en oriëntatie” is inmiddels afgerond. Hierin
hebben de deelnemers kennis gemaakt met IVN, en zijn er onderwerpen zoals duurzaamheid
en groen in de stad behandeld. Nu zijn we aangekomen bij deel 2: Planten en bodem. Mijn
ervaring is dat bodem vaak als een saai onderwerp wordt gezien, maar binnen deze groep
lijkt niets minder waar. Men is zeer geїnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis en de
opbouw van de bodem. Onder leiding van Roelof Eleveld hebben we een hele dag op diverse
plekken in de omgeving de opbouw van de bodem bekeken, waar hij veel en boeiend over
wist te vertellen. Nu is het de beurt aan de plantenwerkgroep om te vertellen over de relatie
tussen planten en de bodem. Ook gaan de deelnemers binnenkort zelf hun eerste excursie
geven en mogen ze laten zien wat ze tot nu toe geleerd hebben. Spannend!
- Toeska Coolen

Excursie “bodem van Groningen” o.l.v.
Roelof Eleveld

Excursie ”bodem van Groningen” o.l.v. Roelof Eleveld

Excursies
_______________________________________________________________

Zondag 7 mei: Natuurkids- excursie Weidevogels
We gaan op zoek naar kieviten, eenden en de grutto. Van 13.30 tot 15.30 uur.
Plaats: Buitenplaats Reitdiep (Groninger Landschap), Wolddijk 103, Groningen.
___________________________________________________________________________________________

Zaterdag 20 mei: Vogels van Dannemeer en Tetjehorn
Locatie en tijd: Vertrek om 8.30 uur vanaf het transferium Kardinge. We zijn om
uiterlijk 13.00 uur terug bij Kardinge.
Extra info: Dannemeer is een nieuw
natuurgebied in de buurt van Schildwolde. Het is
onderdeel van de EHS en verbindt het gebied rond
Woudbloem met het Schildmeer en even verder
het Hoeksmeer. Het is een nat (plas/dras) gebied
met flinke plassen en eilandjes. Ideaal voor vogels
als sterns (zwarte stern en witwangstern),
lepelaar, kluut, steltkluut, kleine plevier,
groenpoot- en bosruiter, maar ook rietvogels als
snor, rietzanger en blauwborst kun je er zien. En
vorig jaar waren er zelfs zwarte ibissen!
We gaan met auto’s naar de Dannemeerweg en
maken vandaar een wandeling langs en door het
gebied. En mochten we dan nog niet genoeg gezien hebben, is een bezoek aan het
vlakbij gelegen Tetjehorn nog een optie. Er wordt aanbevolen zelf koffie/thee en een
broodje mee te nemen.
Kosten: geen, alleen €5,- carpoolen.
Voor info en opgave: willy.sjaarda@telfort.nl of 050-5419726 / 06-25583942.
Bij opgave graag aangeven of je in bezit bent van een auto en zo nodig wilt rijden.
_______________________________________________________________

Zaterdag 20 mei: Tuinexcursie naar Natuurtuin Munneke

Locatie en tijd: verzamelen om 9.30 uur op het parkeerterrein P&R, station Haren. Om
9.45 uur vertrek naar Natuurtuin Munneke, Hoethlaan 42, 9681 CM Midwolda.
Extra info: Tuinbeschrijving: Grote gevarieerde natuurtuin met vijvers, rotstuin,
heidetuin, hoog- en laagveen, diverse vleesetende planten en hun specialiteit:
orchideeën. Ze hebben 12 soorten, die ze zelf uit zaad opkweken.
Kosten: Reiskosten €3,- p.p., afrekenen met de chauffeur.
Voor info en opgave: Ernst Flentge, e.w.flentge@freeler.nl / 050-5349131.
_______________________________________________________________

Zaterdag 27 mei: Plantenexcursie Drentse Aa

Locatie en tijd: Vertrek 10.00 uur vanaf het Overwinningsplein;
terug ongeveer 14.00 uur.
Extra info: We gaan een wandeling maken langs het beekdal van de Drentse Aa. Een
prachtig gebied, met een rijkdom aan plantensoorten.
Kosten: Bij meerijden een bijdrage in de
benzinekosten.
Voor info en opgave:
ivngroningen.plantenwerkgroep@gmail.com
Graag vermelden of je met de auto komt of
wilt meerijden.

zwartblauwe rapunzel (foto: Annemarie Stek)

Zaterdag 3 juni: Tuinexcursie de Cruydt Hoeck
Locatie en tijd: Verzamelen om 9.30 uur op het parkeerterrein P&R station Haren. Om
9.45 uur vertrekken we naar de Cruydt Hoeck (kwekerij van zaden) van Jasper
Helmantel en Jojanneke Bijkerk, Abbendijk 6, 8422 DL Nijeberkoop.
Extra info: Ze hebben dan open dag, zodat er daar geen extra kosten zijn. Mogelijk
brengen we erna nog een bezoek aan een wilde plantentuin. Verrassing. Lunch zelf
meenemen.
Kosten: Reiskosten €6,50 p.p. afrekenen met de chauffeur.
Voor info en opgave: Ernst Flentge, e.w.flentge@freeler.nl / 050-5349131.
_______________________________________________________________

Zondag 11 juni Natuurkids: Slootjesdag in Lewenborg

Op zondagmiddag 11 juni is er weer een
slootjesdag in Lewenborg! Dan gaan we weer

kevers en kikkers zoeken.
Laarzen aan en gaan!

Locatie: Le Roy-huis,
Overloop 5, 9732 HZ Groningen

_____________________________________________________________

Zaterdag 24 juni: Orchideeënexcursie Lauwersmeer

Locatie en tijd: Vertrek 10.00 uur vanaf parkeerplaats
Kardinge; terug ongeveer 15.00 uur.
Extra info: Tijdens deze excursie zullen we ons laten
leiden door het Orchideeënpad van Staatsbosbeheer. Dit
pad komt langs verschillende orchideeënveldjes. Het
Lauwersmeer staat bekend om zijn verschillende
orchideeënsoorten, maar ook planten als rond
wintergroen, parnassia en moeraskartelblad zijn op deze
voormalige zeebodem te vinden.
Neem een verrekijker mee, want wie weet vliegt de
zeearend ineens over ons hoofd.
Na afloop een kop koffie op het terras van het Booze Wijf.
Kosten: Bij meerijden een bijdrage in de benzinekosten.
Voor info en opgave: ivngroningen.plantenwerkgroep@gmail.com
Graag aangeven of je met de auto komt of wilt meerijden.
_______________________________________________________________________

Woensdag 28 juni: bezoek heemtuin Mauritsstraat
Locatie en tijd: Mauritsstraat (tegenover nr. 10) in Groningen. Om 19.30 uur
verzamelen we bij de entree.
Kosten: geen.
Voor info: Ernst Flentge, e.w.flentge@freeler.nl / 050-5349131.

_________________________________________________________________________________________________________________

Bomencursus
De plantenwerkgroep overweegt dit najaar weer een bomencursus te geven. Als u daarin
interesse hebt, kunt u dat doorgeven op ivngroningen.plantenwerkgroep@gmail.com.

Nieuw postadres IVN Groningen-Haren
Uit het oogpunt van kostenbesparing komt ons postbusnummer te vervallen. Het nieuwe
postadres is: IVN Groningen-Haren, Laagland 50, 9753 KB Haren

