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Van de bestuurstafel

Colofon

Inmiddels hebben er dit jaar al een aantal activiteiten plaats gevonden. We zijn 2015 begonnen met
een frisse nieuwjaarswandeling in de Stenhorsten. Er
kwam een grote groep mensen opdagen, een mooiere start van het verenigingsjaar kun je niet wensen. De in het gebied geboren en getogen Peizenaren Arend Luinge en Hermannus Ensing namen ons
mee op deze mooie Bommelier route en gaven ons
onderweg veel informatie over het gebied. Prachtig
om in het landschap nog de historische plekken terug te zien!
Na de Algemene ledenvergadering kwam boswachter Jacob de Bruin van Natuurmonumenten een lezing geven over de natuurontwikkeling in De Onlanden. Het was prachtig om te horen wat er allemaal
met een sneltreinvaart in De Onlanden gebeurt. De
diversiteit aan planten- en diersoorten neemt in rap
tempo toe. Het is bijna niet bij te houden. Jammer,
dat de tijd dan zo snel gaat!
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Sinds de ledenvergadering is er een nieuwe activiteiten commissie. Het is echt fantastisch. De leden
zijn Anke Bosma, Nicole Grijpstra, Marianne van
der Leeuw en Chris Smit. Ze hebben in april al een
prachtige wandeling georganiseerd in De Onlanden.
Wil Schreuder en Jan Beuving, beiden Natuurgidsen,
hadden de route uitgestippeld aan de hand van het
nieuwe boekje ‘Wandelroutes Peize’. Sinds kort zijn
ze ook lid van onze vereniging. Dus hebben we in
korte tijd een nieuwe activiteiten commissie èn 2
Natuurgidsen onder onze gelederen. In deze INFO
staat het nieuwe programma voor de komende paar
maanden. We zijn benieuwd wat ze voor ons in petto
hebben. Beste mensen, het bestuur wenst jullie een
heel plezierige tijd en veel succes!

e-mail: ivn.peize@gmail.com
website: http://ivn.nl/afdeling/peize

Van de redactie
Een Info zo vlak voor de zomervakantie, boordevol mooie verhalen, verslagen en foto’s. Op
onze oproep voor hulp bij het maken van de
Info hebben zich maar liefst twee mensen gemeld. Geweldig! Henk Bakker en Conny Meijer.
Henk heeft inmiddels het lay-outen al overgenomen. Geweldig om zo’n handige expert in
onze vereniging te hebben! Het eindresultaat is
prachtig geworden! Wat zijn we blij met je
hulp!

We zijn ook erg is blij dat Henk Bakker zich heeft
aangemeld om mee te helpen met het maken van
de INFO. Het blijkt elke keer weer een enorme klus.
De hulp is meer dan welkom! Henk gaat zich vooral
bezig houden met het lay-outen van de kopij in het
format van Editoo. Het eerste exemplaar van zijn
hand ligt nu voor u. Het bestuur blijft ervoor zorgen
dat de kopij in orde is en hoopt dat u veel moois
blijft aanleveren voor de INFO. Vanaf deze plek wensen we Henk veel plezier bij het meewerken aan de
INFO.

We hopen voor het redactionele werk de volgende keer hulp te krijgen van Conny Meijer. Zij
bood zich aan tijdens de brainstorm sessie van
de heemtuin. Tijdens haar loopbaan heeft ze
zeer veel ervaring opgedaan in het editen van
teksten. En dat is precies wat we nodig hebben!
De volgende Info rekenen we op je hulp Conny!
Het moge duidelijk zijn: we zijn erg blij met de
komst van deze twee professionals!

Op 20 mei is de nieuwe brug/faunapassage aan de
Horst officieel geopend, een grote otter werd door
de schoolkinderen van Eelde aan een touw onder de
nieuwe brug doorgetrokken. De afgelopen jaren is
er hard gewerkt aan de koppeling Grote Masloot met
het Eelderdiep. Het water kan nu via het Eelderdiep
richting De Onlanden. Hierdoor is het waterpeil beter beheersbaar en het stromende water zal minder
muggenoverlast geven. Oorspronkelijk koos het water ook al deze route.
De boswachters kregen een mooie camera voor onder de brug aangeboden en nu maar afwachten wat
er gaat gebeuren. Wanneer wordt de eerste otter
gespot? We zijn benieuwd!

De volgende Info zal in december 2015 verschijnen. We hopen op weer net zo veel bijdrages als de vorige keer. Graag de kopij aanleveren voor 1 december. Als het kan per e-mail:
ivn.peize@gmail.com.

Het bestuur wenst u een mooie zomer en graag tot
ziens bij de komende activiteiten.
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Op pad in De Onlanden
Door Wim van Boekel
De verrekijker hoeft niet mee en de fotocamera kan
ook thuis blijven, bedenk ik me, als ik klaar sta om
de deur uit te stappen. Het voelt altijd een beetje
vreemd om zonder verrekijker De Onlanden in te
gaan. Net of je maar half aangekleed bent. Maar in
dit geval heeft het geen enkele zin om hem mee te
nemen. Het is namelijk half 12 ’s nachts en dus compleet donker buiten. Ik ga op pad voor een nachttelling van de broedvogels in mijn inventarisatiegebied
en meteen ook maar in een veel groter deel van De
Onlanden.
Het weer is gunstig. Vrijwel geen wind en redelijk
hoge temperatuur. Ook is er wat licht van de maan.
Aan de omstandigheden zal het dus niet liggen,
maar het is toch altijd afwachten of de vogels zin
hebben in nachtelijke zang. Nou ja, ‘zang’ kun je het
eigenlijk niet noemen bij de soorten waarin ik vannacht geïnteresseerd ben: Porseleinhoen, Kleinst
Waterhoen en Kwartelkoning. “Zwiep-zwiep”, “krrrrkrrrr” en “kreks-kreks” zijn de geluiden die ik straks
graag wil horen vanuit het moeras.

Sprinkhaarzanger. Foto Bernard Versloot

Foto Wim van Boekel

dwars door het moerasgebied naar de Hooiweg.
Als mijn ogen eenmaal aan het donker gewend
zijn, kan ik het pad ook zonder licht goed genoeg
zien en zo zie ik veel meer van de omgeving. Dat
is wel eens handig als er uilen rond vliegen. Bij de
Hooiweg komt er wat discolawaai vanuit Leek aan
waaien. Blijkbaar wordt daar het Pinksterweekeinde
gevierd. Een Roerdomp hoempt een deuntje mee
met de muziek, maar verder valt ook hier weinig
te beleven. Dan maar naar de Peizermaden. Daar
zijn dit voorjaar al een Kwartelkoning en een Kleinst
Waterhoen gehoord en trouwens ook aardig wat
Porseleinhoenen. Wellicht heb ik daar meer geluk.
In mijn eigen telgebied, langs de Weeringse Dijk bij
het Eelderdiep, zijn veel Waterrallen te horen. Niet
vreemd, want ook dit jaar is dit weer het dichtst bevolkte deel van De Onlanden voor deze soort. Liefst
30 territoria in een gebiedje van 73 hectare. Midden
in de nacht zingt hier ook een enthousiaste Blauwborst. Er zijn meer zangvogels die graag ’s nachts
zingen. U zult dan meteen aan de Nachtegaal denken, maar in het moeras is het bijvoorbeeld de Bosrietzanger. Die is nog maar net terug uit Afrika en
wil liefst de hele nacht doorgaan met zijn veelzijdige
zang. Daar moet ik het vannacht dan ook mee doen,
want de soorten waarvoor ik eigenlijk onderweg
ben, laten het afweten. Nou ja, ook zo is een nachtelijk tochtje in De Onlanden best de moeite waard.

den, waar het lawaai van het verkeer op de Groningerweg nog flink storend kan zijn. Als ik bij Roderwolde de fietsbrug over het Peizerdiep over ga, hoor
ik mooi een Sprinkhaanzanger snorren vanuit de
ruigte langs het diep. Overdag gaat het hoge en vrij
zachte geluid van deze vogel vaak verloren tussen
alle andere geluiden van vogels, verkeer en wind.
Maar in de nachtelijke stilte is het, ook voor mijn
al wat oudere (en dus slechtere) oren, goed waarneembaar. In de verte hoor ik ook een Vos ‘blaffen’.
Dit geluid houdt het midden tussen hoog keffen en janken. Zo in het duister klinkt het
best griezelig voor degene die niet weet
dat het een Vos is die deze kreten slaakt.
Ik fiets de Roderwolderdijk op naar het noorden en
luister ondertussen goed naar alles wat er te horen is. Veel kikkers uiteraard en hier en daar een
Rietzanger die, door mij gestoord in z’n nachtrust,
kort wat zingt. Ook het “gep-gep-gep” van Waterrallen klinkt op veel plaatsen uit het moeras, maar
de soorten waar ik voor kom laten zich niet horen.
Met gedoofde lichten fiets ik via de Onlandse Dijk

Waterrallen laten zich niet makkelijk zien. Foto wim van Boekel

Ik besluit eerst naar het Matslootgebied te gaan. Hier
is het op dit tijdstip al wat stiller dan in de Peizerma-
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4 januari 2015; IVN
nieuwjaarswandeling
Het nieuwe jaar is net begonnen. Geen winters weer
maar fris met kans op een buitje. Wat zal de opkomst zijn bij de IVN nieuwjaarswandeling? Rond 11
uur verzamelden zich zo’n 30 mensen op de Aalpoelendijk, dat is een pad dat begint waar je de bij de
Groningerweg de rondweg oversteekt. Het was een
gemêleerd gezelschap: jong en wat ouder en van
bioloog tot natuur geïnteresseerde. Arend Luinge
zou ons onderweg een en ander vertellen over de
geschiedenis van het gebied. Dat begon al direct bij
de Aalpoelendijk, er werd in en om Peize en vooral
in de Aalpoelen veel aal gevangen, vandaar de naam
Aalpoel.
We gingen op pad langs weiland en boomwal richting Masloot vroeger Schipsloot genoemd. Aan de
ene kant zag je gebied gebruikt als boerenland, aan
de andere kant land op meer natuurlijke manier gebruikt. Het verschil is duidelijk zichtbaar.
De Schipsloot was lange tijd de verbindingsroute
tussen Groningen en Peize. Er voeren trekschuiten
en er werd turf vervoerd. Arend kon er levendig over
vertellen. De Schipsloot was tot in begin jaren zestig
zwaar vervuild door afvalwater, vooral geloosd door
de melkfabriek van het dorp en het Peizerdiep werd
vaak vervuild door de aardappelmeelfabriek van
Smilde waardoor vis en andere waterdieren dood
gingen.
Vanaf het pad langs het Peizerdiep heb je een mooi
uitzicht over de onlanden richting Roderwolde. De
kerk en de molen zijn in zicht, deze ochtend met een
prachtige regenboog versierd. Langs het Peizerdiep
zagen we "snot" liggen. De deskundigen waren het
er niet over eens wat het nu precies was. Uiteindelijk wist iemand te vertellen dat het om braaksel van
een reiger ging.
Toen kwamen we bij de Bommelier, nu is dat een
idyllisch bosje, mysterieus met een paar verscholen
woningen. Vroeger was daar de haven waar schepen
voor de helft gelost werden omdat de Peizer Schipsloot te ondiep was om hier met een volle vracht
door te varen. Met paard en wagen werden de goederen verder naar Peize vervoerd. We werden ge-

wezen op het voormalige veerhuis met het pontje.
Met het pontje werden tot ongeveer 1913 mensen
uit Peize overgezet (Peizerdiep), die van Peize naar
Groningen wilden en omgekeerd. Er waren oude foto’s mee die onderweg bekeken werden ter illustratie van het verhaal.
Bijzonder om te merken dat je op zo’n klein stukje
route (zo’n 4 km), zo dicht bij huis zoveel kunt meemaken en horen over natuur,
cultuur en geschiedenis!
Inmiddels waren we een uur
onderweg dus we besloten
weer door de weilanden terug te gaan naar Peize waar
de koffie klaar stond bij de
Hopbel. Hier hebben we gezellig nagepraat, de kinderen
hebben gespeeld en we bedachten met elkaar dat dit
zeker voor herhaling vatbaar
is.
Ineke Oosterman
werkgroep jeugdactiviteiten,
IVN Peize

foto’s Alfred Oosterman
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Braakballen pluizen
En daar gingen we: 11 januari
2015. Braakballen pluizen met de
jeugd in het dorpshuis.
Vorig jaar had ik zo veel braakballen gekregen dat we nóg een middag konden organiseren en dat was
deze middag. En wat doe je dan
met de overgebleven braakballen?
Juist, in de vriezer en die wilde ik
toch echt ontruimen, dus aan de
slag. Mijn moeder (uit Meppel) had
ik gevraagd of ze braakballen van
ooievaars wilde verzamelen bij het
nest dat bij de buren in de tuin
staat. Zo konden we mooi de verschillende groottes vergelijken.
We hadden ballen van ransuilen,
kerkuilen en dus van ooievaars. Tot
onze grote verrassing zat er in de
ballen van ooievaars helemaal niks, alleen haar en
in die van de kerkuil daar zat verreweg het meeste
in en die zijn ook het meeste uitgeplozen. Want ja,
als je wat vindt, dat is leuk!

Op het laatst mochten ze de botjes en schedeltjes
op een kaart plakken en mee naar huis nemen. Het
was weer een leerzame en gezellige middag!
Yolanda van der Veen
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Voorjaarssnoei van fruitbomen
Als het voorjaar in aantocht is dan begint het bij velen te kriebelen. Meestal is dat omdat men hoopt op
mooie zonnige dagen en op de voorjaars bloemen
en al het jonge groen. De IVN snoei-groep voelt de
kriebel ook nog anders. Er moet weer geknipt, ge-

hakt en gezaagd worden, zodat alle fruit- en sierbomen weer mooi uit kunnen lopen. Maar hoe doe je
dat, snoeien van fruitbomen? Hoe fijn is het dan dat
je hulp krijgt van professionals, zoals snoeispecialist
van Jelle de Vries van Landschapsbeheer Drenthe.
In navolging van vorig jaar werd
er ook dit jaar weer een cursus
fruitbomen snoeien door hem gegeven. Op een winderige vrijdag
eind maart was er opnieuw een
snoeicursus thuis bij Guido van
der Muizenberg.
Een klein groepje heren en een
paar dames werden door de gastheer verwend met koffie, koekjes en heerlijke soep. De kennis
over snoeien werd weer opgefrist
en aangevuld met nieuwe details
over hoe je groei op sommige
plekken in de boom kun stimuleren en op andere plekken kunt
afremmen. Hoe je uit model geraakte bomen kunt herstellen
en vruchtgroei kunt stimuleren.
Na de theorie werd de opgedane kennis in praktijk gebracht in
de tuin van de gastheer. Het resultaat van de vorige snoeibeurt

werd bediscussieerd (het gaat vooral om in gesprek
gaan met de boom en jezelf en dan beslissen welke
tak), om vervolgens weer opnieuw de zaag in enkele
takken te zetten. En zo komt er vanzelf weer vorm in
de wat vergroeide oude bomen. Daarna snel weer
naar binnen om weer op te warmen met een kop
soep. Een prima dag om trots op te zijn.
Twee weken later heeft de fruitsnoeigroep zelf de lessen in praktijk gebracht door op een mooi
zonnige voorjaarsmiddag de verwaaide fruitbomen aan het Brinkskampje aan de Oude Velddijk eens
goed onderhanden te nemen. Wie
die dag kon, hielp mee om met
frisse kennis en moed de jonge bomen op te kalefateren, zelfs een
zoon-van hielp mee, jong geleerd…
De bomen werden gesnoeid en
met touwtjes en stokjes in model
getrokken. We hopen dat op deze
manier na het groeiseizoen dat
de bomen zelf in die stand blijven
staan. Er werd een “spiegel” gegraven en bemest met paardenmest uit eigen voorraad. We waren
wederom trots op ons werk. Hoe
mooi is het dan dat je de weken
daarna al die bomen prachtig in
bloei en het blad ziet komen. Nu
kijken we halsreikend uit naar de oogst in het najaar. Een mooi clubje mensen, die snoeigroep.
Hermie Harmsen

Avondwandeling vrijdag 26 juni 2015
Op vrijdag 26 juni wordt door IVN-Peize een avondwandeling met het thema “Flora en fauna in de Onlanden” georganiseerd. Onder begeleiding van een gids nemen wij u mee door de Onlanden. De wandeling start om 20.00 uur bij het gemaal Broekstukken aan de Noorddijk in Peize. Er wordt c.a. 6 km
gelopen, de totale duur van de excursie duurt ongeveer 2,5 uur.
Kosten voor IVN-leden gratis, voor niet leden € 2,-.
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Lezing Maarten Loonen
Over de noordse stern, koude wetenschap en woeste expedities
IVN Peize 3 maart 2015
Voor de tweede keer kwam Maarten naar Peize
voor een lezing over zijn poolervaringen. De eerste
keer had hij het publiek verteld over de brandgans.
Waarom trekken de brandganzen naar het noorden?
Maar ook: Waarom doet de brandgans het zo goed
in Nederland? Een brandgans komt nogal wat uitdagingen tegen in het leven en Maarten liet zijn hoe
die daar het hoofd aan biedt. De natuurlijke gevaren
in de toekomst lagen voor de Nederlandse vogels op
het vlak van ziektes en voor de Arctisch broedende
vogels op het gebied van ijsberen. Inmiddels is het
grootste gevaar voor de Nederlandse brandgans de
mens. Momenteel worden ganzen massaal vergast
en Maarten voert campagne voor een beter imago
van deze prachtige vogel . Het meeëten van de ganzen op overbemeste weilanden maakt nog niet dat
we negatief moeten gaan praten over deze prachtige
vogel.

foto’s Maarten Loonen

Als laatste deel van de lezing werd het publiek meegenomen naar Jan Mayen. Een arctisch eiland, 600
kilometer ten noorden van IJsland en 500 kilometer
ten oosten van Groenland. Dit eiland ligt veel zuidelijker dan Spitsbergen, maar in een even koude
omgeving. Het is een vulkaaneiland met een 3000
meter hoge vulkaankrater, de Berenberg. De expeditie naar dit eiland werd mogelijk gemaakt door
de Koninklijke Nederlandse Marine in het kader van
de ontdekking van het eiland door een Nederlander
400 jaar geleden. Het kleine eiland is namelijk veel
moeilijker bereikbaar dan Spitsbergen omdat er
geen infrastructuur is voor toeristen. Achttien Noren
wonen er als enigen het jaar rond. Maar nu ging de
marinen met haar schip ZMS Zeeland daar op oefening. Zes dagen trok Loonen over het gehele eiland
op zoek naar ganzen en voor bestudering van de vegetatie. Het eiland kent nauwelijks gras en grazers
en de grote vraag was of die twee zaken gekoppeld
zijn. Met de beelden van de prachtige woeste natuur werd een overgang gemaakt naar een volgende
grote expeditie in 2015. Dan organiseert Loonen de
grootste Nederlandse poolexpeditie naar de afgelegen oostzijde van Spitsbergen. Eind augustus zullen
we daar zeker meer van horen via de media.

Maar deze avond ging de lezing over de noordse
stern. Een ander onderzoeksobject van Maarten op
Spitsbergen. Met kleine computertjes aan de poot
trekken deze vogels van Noord- naar Zuidpool. Een
wereldkampioen, waarbij men nu probeert te onderzoeken in hoeverre de patronen bij dezelfde vogel
verschillen tussen jaren. De sternen op Spitsbergen
broeden in het noordelijkste dorp van de wereld,
een plek vol van wetenschap. Een overzicht van de
activiteiten aldaar liet zien hoe breed het internationaal poolonderzoek bestudeerd wordt. Veel van
het onderzoek vindt plaats in het kader van klimaatverandering. En daarbij wordt gebruik gemaakt van
meetpalen, lasers, weerballonnen, ballonnen aan kilometers lange kabels, raketten, satellieten en een
radiotelescoop.
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NL Doet
NL Doet is een jaarlijks terugkerende landelijke
vrijwilligersdag, o.a. gesponsord door het Oranjefonds. Er wordt een groot aantal klussen georganiseerd waarbij vele vrijwilligers worden gestimuleerd

om de handen uit de mouwen te steken. Men kan
bijvoorbeeld als team, bedrijf of instelling een eigen
project opzetten (in de eigen regio) en dit aanmelden bij de landelijke NL Doet.
Misschien kent nog niet iedereen NL-doet, maar
het aantal mensen dat hier nooit van heeft gehoord
wordt ieder jaar kleiner. In de 2014 editie waren op
21 en 22 maart 325.000 Nederlanders actief bij meer
dan 8.600 klussen, een recordaantal. Ook Prinses
Beatrix en andere leden van de Koninklijke
familie hebben dit jaar weer meegedaan aan de NLdoet-actie.
Voor IVN Peize was de 2e keer dat we meededen. Op
zaterdagmiddag 21 maart verzamelden zich zo’n 15

volwassenen en evenveel kinderen bij de heemtuin
in het Bosplan. Er waren dit maal opnieuw ontzettend veel klussen die aangepakt konden worden. De
grote vijver in het Bosplan en de kleine vijver in de
heemtuin waren deze winter geschoond.
En daarbij had een kaalslag plaatsgevonden. Onder leiding van Hans van Montfoort gingen we aan de slag. De vijver in
de heemtuin zat tot de rand gevuld met
water, dus er moesten allerlei waterlopen
schoon gemaakt worden. Ook werd de
hele ochtend gezaagd en gekapt dat het
een lieve lust was. Onder de bruggetjes
werd zand weggehaald en op de houten
bruggen werd weer nieuw gaas aangebracht om (uit)glij gevaar te verminderen.
De houtwal om de heemtuin kreeg versterking van enkele meidoorns
en langs de grote vijver werden door de
jongeren o.a. krenteboompjes en gelderse
rozen aangeplant.
Kortom onze zweetdruppels worden vast
beloond door een weelderig groen deze
zomer. Kom eens
kijken in de heemtuin en doe volgend jaar
ook mee!
Henk Wilkens
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Schenking van kledingbeurs

Janneke Krooneman, onze voorzitster nam de cheque dankbaar in ontvangst. De IVN jeugdclub heeft
hiervoor gereedschap aangeschaft dat gebruikt kan
worden voor de natuurwerkdag, zoals snoeischaren,
kinderhandschoenen, een vuurkorf (voor het broodjes bakken, popcorn knallen en marsmallows roosteren tijdens sommige jeugdactivteiten). De jeugdclub wil de kledingbeurs dan ook hartelijk bedanken!

De voorzitter van de kledingbeurs Peize, Neeltje
Sprenger, heeft woensdagochtend 17 september
2014 aan de jeugdclub van IVN-Peize een cheque
van € 200,- overhandigd. Een deel van de opbrengst
van de halfjaarlijkse kinderkledingbeurs wordt door
de beurs geschonken aan een goed jeugddoel binnen Peize en dit jaar was de jeugdwerkgroep van
IVN Peize uitgekozen. Erg leuk!

Yolanda van der Veen

Wanda de Jonge, Yolanda van der Veen, Janneke Krooneman, Neeltje Sprenger, Maaike Morselt

Nestkast, indertijd uitgedeeld door IVN Peize tgv 40 jarig bestaan. Acht jonge koolmezen uitgevlogen
9
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Vrijwilligersverzekering IVN
Peize 2015
Naar aanleiding van een klein incidentje op een natuurwerkdag, waarbij een kind een snee opliep door
een zaag vroegen wij ons af hoe het nu eigenlijk zit
met vrijwilligers en verzekeren. Hoe zijn onze vrijwilligers eigenlijk verzekerd?
We hebben eens onderzoek gedaan bij het IVN Nederland en de gemeente Noordenveld d.m.v. een informatieavond met als thema ‘vrijwilligersverzekering’.
IVN Nederland zegt: alleen leden vallen onder de
ongevallenverzekering. Dat geldt ook voor kinderen.
Als ze staan ingeschreven in de landelijke ledenadministratie – en dat kan zonder dat er afdracht over
hen wordt betaald – dan zijn ze verzekerd voor ongevallen. Het is overigens een aanvullende ongevallenverzekering: er wordt bij letsel altijd eerst gekeken naar de eigen verzekeringen. Meestal geeft de
eigen ziektekostenverzekering voldoende dekking.
Mocht dat niet zo zijn dan kunnen de ouders de afdeling aansprakelijk stellen en zal – als er sprake is
van aansprakelijkheid – onze aansprakelijkheidsverzekering dekking bieden.
Kortom: deelnemers aan activiteiten vallen niet onder de collectieve ongevallenverzekering. Dat is ook
zo als je in de speeltuin speelt of bij De Efteling op
bezoek bent. Mensen worden geacht zich daarvoor
zelf te verzekeren en kunnen daarnaast altijd de organisatie aansprakelijk proberen te stellen.
Maar onze IVN leden van onze afdeling Peize zijn
niet allemaal lid van IVN Nederland (dit heeft met
afdrachten te maken). En ook als we kinderen oproepen te komen, die zijn soms niet eens lid van
IVN Peize! Hoe zit het met de verzekering van deze
kinderen en deelnemers. Verder zoeken dus.
Op de informatieavond van de Gemeente Noordenveld in samenwerking met Centraal Beheer kregen
we de volgende informatie:
De gemeente Noordenveld heeft een vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer Achmea.
Deze verzekering bestaat nu vijf jaar. De VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligerspolis afgesloten.
Er is geen leeftijdsgrens en je hoeft niet geregistreerd te zijn als vrijwilliger, iedereen is verzekerd,
dus ook deelnemers die als vrijwilliger meedoen met
een natuurwerkdag.
Deelnemers aan een excursie zijn niet verzekerd (er
is dan geen sprake van werk).
Risico’s van vrijwilligerswerk:
1. Vrijwilliger loopt letsel op tijdens het vrijwilligerswerk
2. Vrijwilliger brengt schade toe aan derden
3. Bestuursfunctie is niet zonder financieel risico
voor privévermogen (hoofdelijk aansprakelijk
als je in het bestuur zit)
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4. Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk met
hun eigen auto deelnemer aan het verkeer
(bijv. schade aan auto bij uitvoer van vrijwilligerswerk)
5. Rechtsvervolging.
Definitie vrijwilliger:
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch
verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden
verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt
gediend.
Hieronder vallen niet de vrijwillige politie en vrijwillige brandweer. Wel vallen eronder mantelzorgers
en maatschappelijke stagiairs.
Als je twijfelt of iets wel of niet onder een vrijwilligersverzekering valt, dan altijd indienen, centraal
beheer zoekt het uit onder welke verzekering de
schade valt. Het formulier staat op de website van
de gemeente.
Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd ongeacht waar je woont of het vrijwilligerswerk uitvoert. Eerst naar de gemeente waar
je de activiteit deed, daarna als dit niet wil, naar
de gemeente waar je woont. Zodat zoveel mogelijk
vrijwilligers onder de polis vallen.
AVP (Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren)
(geen eigen risico):
A. VNG vrijwilligersbasis polis
• Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger
bij schade altijd eerst deze verhalen op de vrijwilligerspolis, zij zoeken uit of het op een andere particuliere verzekering verhaald kan worden.
• Ongevallenverzekering vrijwilliger
Bij overlijden, invaliditeit (blijvend), maar ook persoonlijke eigendommen (bril, telefoon gestolen,
enz.)
B. VNG vrijwilligers Plus Polis (organisatieverzekering)
• Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
Schade aan derden (letsel en zaakschade)
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor
vrijwilligers
•
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering
voor
rechtspersonen
Vrijwilliger kan je zien als een werknemer van het
IVN
• Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers
Vrijwilliger meldt schade bij de gemeente via een
digitaal schadeformulier, gemeente stuurt dit door
naar Centraal Beheer. Zie ook centraal beheer/vrijwilligerspolis of website gemeente Noordenveld,
zoek op: vrijwilligers schadeformulier.
Yolanda van der Veen
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Kadewandeling
Na de heerlijke Nieuwjaarswandeling op 4 januari
was er op 19 april een tweede wandelexcursie. We
hadden geluk met het weer: na een aantal koude
en natte dagen hebben we deze wandeling kunnen
genieten van een lekker voorjaarszonnetje. Dit had
zo'n 15 wandelaars naar café Ensing gelokt, waar de
wandeling om 10 uur begon.
Uit het recente boekje met 7 wandelroutes in de omgeving van Peize hebben we grotendeels de 'Kadewandeling' gelopen met nog een uitbreiding naar de
Bommelier. Deze kadewandeling loopt langs de rand
van het natuurgebied 'De Onlanden'. Onze gidsen,
Wil Schröder en Jan Beuving, vertelden het één en
ander over het ontstaan van De Onlanden.
Zij waren ook enthousiast over de al zichtbare ontwikkelingen. Zo zijn er al diverse, zeldzame, (water)
vogels als broedvogel gesignaleerd. En ook van de
otter zijn er verschillende sporen gezien.
Ruim na 12 uur waren we weer terug en konden we
terugkijken op een geslaagde wandeling onder de
deskundige leiding van de gidsen en tussendoor was
er ook ruimte om een praatje te maken.
Marianne van der Leeuw
foto’s Lia Snoek
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Brainstormavond Heemtuin
“Ooit is de heemtuin opgericht door een groep enthousiaste IVN’ers, die hier jarenlang de wilde inheemse (Drentse) planten hebben gekoesterd.
Sinds de heemtuingroep is gestopt, is geleidelijk aan
de heemtuin verwilderd.
Maar het bleef altijd wel een rustpunt, waar je heerlijk kon genieten van de omringende natuur.
Afgelopen winter zijn de vijvers in het bosplan en de
heemtuin uitgediept en daarbij heeft een complete
kaalslag plaatsgevonden.
Voor het bestuur is dit een trigger om een nieuwe start te gaan
maken met de heemtuin.
Want hoe gaan we nu verder?
Gaan we het gebied opnieuw inrichten en hoe?
Of laten we alles zijn gang
gaan?”

Een stukje blote voeten pad, een schilderijframe
met uitzicht op de vijver. En waar we met NL Doet al
mee bezig waren is het ophogen van de wallen met
takkenrillen om het fietscrossen tegen te gaan. En
misschien een brievenbus, waar opdrachten liggen
voor de jeugd (dit idee werd niet op de brainstormavond geopperd, maar wel toen ik dit stuk zat uit te
werken in het bijzijn van Eline, mijn dochter).
Wellicht moeten we de naam aanpassen: ‘mijmertuin’, ‘mijmerplek’ of ‘stilteplek’.
Vervolgens werd als optie genoemd om de heemtuin om te toveren tot een een voedselbos (perma-

Na deze oproep van het bestuur via de email aan ongeveer
50 IVN leden, kwamen er een
twaalftal leden van IVN Peize
naar de hopbel op 26 mei 2015.
Janneke Krooneman, onze voorzitter, leidde de avond.
Wat was de oorspronkelijke
doelstelling van de heemtuin?
Van vroeger uit had de heemtuin
de functie van natuureducatie
voor de scholen. Alle gebieden
rondom Peize waren vertegenwoordigd in de heemtuin en een
actieve werkgroep zat hier op
zondagen in te werken.
De laatste jaren wordt de heemtuin nog maar 2x per
jaar onderhouden. Eén keer in maart (NL Doet) en
één keer in november tijdens de natuurwerkdag. De
doelstelling van destijds van de heemtuin als educatietuin is in de tegenwoordige tijd niet meer houdbaar. Alle leden tijdens de brainstormavond waren
het hier over eens. Maar wat dan? Wat we ook beslissen: het moet zin hebben en het moet haalbaar
zijn.
De heemtuin wordt door velen ervaren als een
mooie, rustige, open plek in het bos. Er werd geopperd om er een stel nieuwe banken te maken en
een goed houten hek (bijv. een Drents hek, of één
zoals bij het Brinks kampje), een inloophekje en een
nieuw bord bij de ingang van de tuin.

cultuur) met oude appelbomen, bessenstruiken en
kruiden. Struiken, planten en bomen die het goed
doen in het bos, waardoor je mensen trekt naar het
bos en de heemtuin. Want het doel is toch om meer
mensen naar het bos te trekken?
Tot slot kwam er naar voren dat men graag meer PR
wil voor de heemtuin: wat gebeurt daar? Wat bloeit
er? Maak bekend wat er groeit en bloeit in de Info,
maar ook op de IVN Peize site en uiteraard op ditispeize.nl.
Het bestuur wil alle ‘meedenkers’ bedanken voor
hun inbreng deze avond en we zullen hier zeker een
vervolg aan geven!
Yolanda van der Veen

Aankondiging Rondvaart Zuidlaardermeer 4 september 2015
Op vrijdag 4 september as. wordt door IVN-Peize een rondvaart op het Zuidlaardermeer georganiseerd.
Onder begeleiding van een gids van het Groninger landschap volgt een tocht van ca. 1,5 uur. De gids
vertelt over de historie van het Zuidlaardermeer en over de dieren die we er kunnen treffen. Gezien het
tijdstip kunnen we mogelijk de bever zien! De boot vertrekt vanuit Paviljoen De Leine, Meerweg 62-A
te Kropswolde om 19.00 uur. (Vervoer van en naar Kropswolde dient u zelf te verzorgen.)
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, geeft u zich dus tijdig op.
Kosten voor IVN-leden € 4,-, voor niet leden € 6,-.
Opgave via de site van IVN-Peize.
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Wat is er nog te vinden in de
heemtuin? Een voorjaarsbezoek
Ik kom graag in de heemtuin van Peize. Het is dat
open stukje midden in het bosplan met een hek
ervoor. Er staan twee bankjes en je kunt er een klein
rondwandelingetje maken. Ik vind het een prachtig
idyllisch plekje, en het is op loopafstand van ons
huis. Meestal bezoek ik het even tijdens een korte
wandeling met de kinderen of met bezoekende
vrienden of familie. Voor de kinderen zijn vooral de
smalle paadjes en bruggetjes spannend, maar ook
de dieren zijn een feest voor ze. Volop amfibieën:
groene kikkers, bruine kikkers, gewone padden,
kleine watersalamanders. En natuurlijk kikkerdril in
het voorjaar. Maar ook wel eens een egel of eekhoorn. Zelf neem ik altijd even een kijker mee voor
de vogels. Zo zag ik dat de bonte vliegenvanger begin mei weer gearriveerd was uit Afrika. Het prachtig
contrastrijke mannetje zong de gehele maand mei
volop, maar het is de vraag of het hem gaat lukken
een vrouwtje te bemachtigen. Er zijn namelijk meer
mannetjes dan vrouwtjes, en veel mannetjes blijven
ongepaard. Ik hoop voor hem dat het lukt.
De heemtuin is vooral floristisch erg interessant.
Niet verwonderlijk, want hij is dan ook in de jaren
70 aangelegd met het doel de inheemse flora van
rondom Peize te tonen. Hiervoor zijn ook de bijbehorende grondsoorten ingebracht (zand, veen, klei),
zodat de soorten goed zouden gedijen. De verschillende biotopen zijn nog steeds goed zichtbaar, ondanks dat het onderhoud lang niet meer zo intensief
is als voorheen. Zelf heb ik de heemtuin nooit in
volle glorie van weleer gezien, we wonen pas 3 jaar
in Peize. Ik begreep dat er ooit bijna wekelijks gewerkt werd om de aangelegde biotopen met de bijbehorende soorten te behouden. Er bestaat ook vast
een lijst met welke soort ooit waar stond. Ik zou die
graag eens een keertje inzien. Nu laat ik me gewoon
verrassen bij elk bezoek.

Carex nigra, foto peter meininger

wordt geprobeerd jaarlijks 1 keer te maaien en het
maaisel af te voeren. Idealiter gebeurt dit zo laat
mogelijk in het seizoen om planten de mogelijkheid
te geven hun zaden volledig te laten rijpen, maar
ook om de fauna van schuilplekken en voedsel te
voorzien. Daarnaast vindt er nog onderhoud plaats
tijdens de natuurwerkdagen (verwijderen boompjes
en struiken, andere herstelwerkzaamheden).
Is dit onderhoud voldoende om de floristische diversiteit van de heemtuin te behouden? Ongetwijfeld zal er een plantensoort verdwenen zijn sinds het
onderhoud van de heemtuin minder intensief is geworden. Anderzijds zijn de gemaakte biotopen nog
goed intact en zijn de onderliggende grondsoorten
natuurlijk nog aanwezig. Het is niet onwaarschijnlijk
dat de meeste plantensoorten met het huidige extensieve beheer nog lang in de heemtuin aanwezig
zullen blijven, al zij het niet meer in die getalen en
verhoudingen als voorheen. Aardig dus om de soortenlijst van vroeger eens te vergelijken met wat we
nu aantreffen. Wat is er verdwenen? Zijn er misschien zelfs interessante soorten bijgekomen? Misschien een idee om dit eens met clubje geïnteresseerden te volgen?

Eind mei vond ik een paar leuke soorten in de veenplas/natte heide (gebiedje 7 van het overzichtskaartje) die ik nog niet eerder had gezien in de heemtuin.
Ze stonden volop in bloei: de zwarte zegge en de
hazenzegge, beide der familie van de cypergrassen.
Geen opvallende kleuren of geuren bij deze soorten. Eerder onooglijke sprieten, vooral voor de leek.
Maar voor de wat gevorderde florist zijn die zeggen
juist een mooie uitdaging.
Recent is de vijver in de heemtuin samen met de
grote vijver in het bosplan met zwaar materieel geschoond. Het zag er een tijdje akelig kaal uit, maar
inmiddels is het herstel al goed ingezet. Veel van de
soorten kun je alweer terug zien in de vijver, waaronder bijvoorbeeld de krabbescheer, de waterlelies
en kikkerbeet. De gele lis staat alweer bijna in bloei
aan de kanten. De dotterbloemen hebben volop gebloeid. Ook de prachtige koningsvarens aan de rand
van het pad staan alweer bijna op 1m hoogte en zullen eerdaags weer gaan bloeien.

Ik hoop dat de heemtuin nog lang bewaard blijft.
Voor de rust, de educatie en de floristische en faunistische waarden. Wat mij betreft is het huidige onderhoud aan de heemtuin dus voldoende.
Wellicht ooit het klaphek herstellen, de bankjes vervangen. De paden en bruggetjes onderhouden. De
natuurlijke omheining van heggen en houtwallen
weer dichtmaken zodat de heemtuin geen crossterrein wordt. Misschien nog een idee om honden in de
heemtuin aangelijnd te houden. Van de zomer kreeg
mijn zoontje van 3 de schrik van zijn leven toen 3
zwarte labradors vlak voor zijn neus tegelijk de vij-

Verwildert de heemtuin? Zonder onderhoud gebeurt
dit zeker. Elk jaar schieten er weer bramen, berken
en andere houtige gewassen op in de heemtuin. Om
het open karakter van de heemtuin te behouden
13
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ver insprongen, terwijl hij net van dichtbij kwakende
kikkers aan het observeren was. Hij was net over
zijn angst voor honden heen…. Kikkers vindt hij gelukkig nog steeds interessant, dankzij de heemtuin.
We gaan morgen misschien weer even kijken. Misschien ook weer wat leuks in bloei om over te rapporteren.
Chris Smit, Peize, 30-5-2015

De werkgroep Hopteelt
Op 21 januari 1992 hebben een zestal mensen besloten om te kijken of de Hopteelt, die in vroegere
jaren in Peize belangrijk was, op de een of andere
manier aan het publiek te laten zien. De werkgroep
kreeg van de toenmalige gemeente Peize de beschikking over een gedeelte van de oude gemeentetuin aan de Hoppekampweg. De oorspronkelijke zes
leden van de werkgroep hadden als achtergrond:
buurtbewoners Hoppekampweg, leden van de historische verenging Pezie-Peize en leden van het IVN
Peize.
Door middel van diverse publicaties werden de bewoners geïnformeerd en verzocht tot het afstaan van
hopplanten uit hun particuliere tuinen. Op deze manier werd een aanzet gegeven tot het inrichten van
de Hoptuin met 10 hopkuilen. De hopkuilen werden
voorzien van lange stokken die als een “wigwam”
samengebonden werden, zodat de hopplanten hun
weg naar boven konden vinden. Op 3 april 1992 werden de eerste aangeboden planten geplant. Rond de
hopkuilen werd een laag houtsnippers aangebracht
om ongewenste kruiden te onderdrukken. Op 10
juni zat de eerste hopplant al boven in de “wigwam”.
Gezien het succes van het eerste jaar, werd het
tweede jaar het areaal met nog eens 10 hopkuilen
uitgebreid. In de loop van het jaar werd de tuin van
een infobord voorzien, waarop passanten iets kunnen lezen over de historie en de betekenis van hop
in het Peize van vroeger.
In het derde jaar van het bestaan van de werkgroep

Werkgroep jeugdactiviteiten stelt
zich aan u voor
De werkgroep jeugdactiviteiten van IVN Peize bestaat uit drie vrouwen. Na een wisseling van groepsleden organiseren wij nu sinds twee jaar met z'n
drietjes minstens vier activiteiten voor de schoolkinderen en jeugd in Peize.
We zijn Wanda de Jonge, Ineke Oosterman en Yolanda van der Veen en stellen ons hierbij even aan
jullie voor.
Hallo, mijn naam is Wanda de Jonge en woon sinds
2009 met mijn man en twee kinderen in Peize. We
hebben bewust gekozen voor Peize, dichtbij de natuur. Een kleine 5 minuten wandelen en ik sta in de
Onlanden of het Bosplan. In de zomer van 2009 werd
huttenbouwen als activiteit georganiseerd door IVN
- jeugd in het Bosplan. Tijdens de activiteit werd er
gevraagd of er mensen waren die vrijwilliger wilden
worden. Ik heb mij die middag gelijk aangemeld en
14

werd aan de zijde van het Noordsepad een deel van
de beukenhaag weggehaald. Daar waar de haag onderbroken werd is een soort insteek aangelegd, met
het idee om een veilige plek te maken voor de passanten, die daar op een rustige manier het geheel
kunnen aanschouwen. De insteek werd voorzien van
een fraai landhek (wring) en een bank met afvalbak.
Daarmee was de Hoptuin af.
De werkgroep, die inmiddels uit elf personen bestaat, houdt zich de laatste jaren vooral bezig met
het onderhoud van de tuin. Mede door de positieve
reacties van derden op de tuin en de goede onderlinge sfeer, is het voor de werkgroepleden geen bezwaar om een klein deel van hun vrije tijd op te
offeren aan de Hoptuin, zodat nu veel mensen van
deze tuin kunnen genieten.
De elf Leden van de hoptuin zijn:
Hans Garlich, Egbert van Veen,Willem Veenstra,Hans
Langeslag, Hermannus Ensing, Geert van Slageren,
Rieks Talens, Ger van der Burg, Lammert Garlich,
Hans Barelds en Ben Stellink.
ben zo in IVN -Peize jeugd gerold. Momenteel ben
ik bezig met de afronding van de Natuurgidscursus
georganiseerd door IVN - Norg. Ik ben hier in 2013
mee begonnen en in juni zal ik mijn laatste eindpresentatie geven. Yolanda was tijdens mijn cursus
mijn mentor.
Voorheen als duikinstructeur en gids vond ik het al
inspirerend om mensen de onderwaterwereld te tonen nu is het tijd om boven water de natuur te leren
kennen en vooral te delen. Regelmatig ga ik de natuur in om nieuwe plantjes en vogels te ontdekken
en maak ik foto's van al dat pracht. Ik vind het leuk
om met de kinderen op pad te gaan en hun verwondering te zien voor al het moois om hun heen.
Kinderen zijn inspirerend en laten jou ook weer op
een andere manier naar de natuur kijken. Daarnaast
onderhoud ik de website van IVN Peize waar onze
activiteiten en foto's van de activiteiten te vinden
zijn.
Ik, Yolanda heb mij al een keer voorgesteld in een
info, omdat ik sinds een jaar of twee bestuurslid ben
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van IVN Peize. Ik ben 45 jaar oud, getrouwd, woon
sinds 2003 in Peize en heb twee kinderen, die geregeld meegaan met een activiteit. Ik ben vroeger lid
geweest van de ACJN, een jeugdbond voor natuurstudie en heb mijn liefde voor het op naam brengen
van planten en vogels met de paplepel ingegoten
gekregen. Dat vind ik nu ook het leukste om te doen,
kinderen meenemen de natuur in en kijken wat je
tegen komt, of dit nu waterbeestjes zijn, braakballen of paddenstoelen, het maakt niet uit.
Ook vind ik het leuk om zelf met een kijker te vogelen. Vandaag de blauwborst en een bruine kiekendief vrouwtje gescoord in de Onlanden,
prachtig! Ik hoop nog vaak mee te gaan met het
IVN, want het is zo leuk en gezellig, om met een
groep mensen met dezelfde interesse de natuur in
te trekken!
En ik ben Ineke Oosterman. Sinds 2011 woon ik met
mijn gezin, bestaande uit mijn man Alfred en onze
zoon Anne Oosterman in Peize.
Ik ben de dochter van een bioloog, daardoor is kijken naar en bezig zijn met de natuur me met de
paplepel ingegeven. Wanneer we als gezin met
vakantie waren dan stopten we tijdens wandelingen
bij elk plantje, mijn vader is een echte plantjesman.
Hij wees ons op de verschillende vegetaties waar
dan weer verschillende soorten planten groeiden.
Ook wees hij ons op de verschillende plantjes van
dezelfde familie en soort. Ik kan niet zeggen dat ik
alles onthouden heb, maar de dingen vallen wel gemakkelijk op zijn plek.

Toen we in peize kwamen wonen nam ik me voor
regelmatig met mijn zoon de natuur in te gaan en
ik was blij te horen dat er een actieve jeugdgroep
was. Net op dat moment stopten er een aantal vrouwen met de werkgroep en was er tijd en ruimte voor
nieuw bloed. Ik heb me aangesloten bij Wanda en
Yolanda. Het is leuk om samen dingen te bedenken
en organiseren en dan te merken hoe leuk de kinderen dat vinden. Met kleine dingen kun je soms al
veel plezier hebben. Ook fijn om in Peize te wonen
waar de natuur zo dicht bij is en zo leeft bij de Peizenaren.

Jeugdactiviteit Doezoo Insektenwereld te Leens
In de herfstvakantie gingen wij, de jeugdgroep IVN, op pad met vier auto’s en 20 kinderen. We werden
ontvangen in het restaurant met nog meer andere kinderen, ouders en grootouders. De eigenaar gaf
informatie over Insektenwereld en liet verschillende dieren zien waaronder een uil die naar hem toe
kwam vliegen. De kinderen die durfden mochten even een vogelspin op hun hand. De eigenaar legde
heel zorgvuldig de spin op de kinderhanden. Daarbij was belangrijk dat je niet in een keer je hand weg
moest trekken want als de spin op zijn buikje valt is hij dood. En dat willen we natuurlijk niet. Een aantal kinderen ging de uitdaging aan.
Daarna kreeg we een rondleiding door Insektenwereld waarbij de eigenaar het een en ander vertelde
over de dieren die er verblijven. Na de rondleiding mochten de kinderen zelf nog even rondneuzen en
vervolgens mochten ze een sprinkhaan prepareren. Ieder kind kreeg een doosje met daarin een stukje
piepschuim, knopspelden en een (dode) sprinkhaan. Het werd uitgelegd hoe je het diertje moest prepareren. Nadat de sprinkhaan vastgezet is moet het drie maanden drogen in het doosje met de deksel
erop zodat het helemaal stijf wordt. Daarna kunnen de speldjes verwijderd worden. De middag werd
afgesloten met patat, frikandellen, kipnuggets en drinken.
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Even voorstellen…..
de 4 leden van de
volwassen-activiteitencommissie
Mijn naam is Chris Smit, één van de vier nieuwe leden van de activiteitencommissie voor volwassenen
van het IVN, afdeling Peize. Ik ben sinds bijna 3 jaar
woonachtig in Peize, samen met mijn vrouw Tamara
en inmiddels twee zoontjes genaamd Bente (4) en
Youk (1). Ik ben bioloog van beroep, werkzaam als
universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het geven van colleges doe ik vooral
ecologisch onderzoek in Europese natuurgebieden,
uiteenlopend van vegetatieonderzoek op de kwelders van Schiermonnikoog en Spaanse grassteppes
tot wolf-hert-vegetatie onderzoek in de oerbossen
van Oost Polen. Ik vertel u er graag meer over indien gewenst! Behoorlijk beroepsgedeformeerd dus,
maar in de directe omgeving rondom Peize was ik
nog niet echt actief op het groene vlak. Vandaar dat
ik bij het IVN uitkwam en eens informeerde naar de
activiteiten aldaar. Na een erg leuke nieuwjaarswandeling (4 jan. 2015) werd ik uitgenodigd om deel te
nemen aan de activiteitencommissie voor volwassenen. Hier ging ik graag op in. Samen met de andere
nieuwe leden wil ik graag jaarlijks een aantal leuke
buitenactiviteiten organiseren, maar ook een aantal
aansprekende lezingen in de herfst en wintermaanden. ‘Onze’ eerste activiteit, één van de ‘nieuwe’ 7
wandelroutes in de omgeving van Peize onder begeleiding van een IVN gids (‘vanuit Roderwolde’), vond
reeds plaats op zondag 19 april. Maar er staat nog
meer op het programma voor dit jaar, waar u spoedig meer van zult horen. Hopelijk doet u allen mee!
Hallo, mijn naam is Nicole Grijpstra-Reigersberg. Ik
ben geboren en getogen in Groningen en met echtgenoot Harm, dochter Robin (11) en zoon Mees (5),
al ruim 10 jaar woonachtig in Peize . Al jaren volgde
ik IVN Peize op een afstand, maar sinds vorig jaar
heb ik eindelijk eens enkele activiteiten, al dan niet
met de kinderen, bijgewoond en ben ik lid geworden
van IVN Peize. Begin dit jaar werd ik door Yolanda
benaderd met de vraag of ik geen interesse had in
het organiseren van activiteiten. Zodoende nu dus
actief lid van de activiteitencommissie voor volwassenen van IVN Peize. In het dagelijke leven werk ik
als acceptant brandverzekeringen bij Univé en heb
ik weinig met natuur van doen. In mijn vrije tijd is
het een ander verhaal: in de tuin bezig zijn, wandelingen in de omgeving, vakanties op de friese meren, het Lauwersmeergebied of de waddeneilanden,
altijd is daar weer de connectie met de natuur.
En ja, een beetje onbewust hebben onze dochter en
zoon ook vogelnamen gekregen.
Met de ontwikkeling van de Onlanden is er inmiddels
een groot aanbod van (buiten)activiteiten in onze
omgeving bij gekomen, wij hopen als plaatselijke
vereniging hierin actief bij te kunnen blijven dragen.
En heeft u wensen voor toekomstige activiteiten laat
ons dit dan alstublieft weten, wellicht kunnen wij dit
meenemen in onze planning.
Ik, Marianne van der Leeuw, ben al een paar jaar lid
van IVN Peize. Kennisgemaakt met IVN door de landelijke natuurwerkdag in Peize in de Heemtuin. Ik
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vind het heerlijk om buiten bezig te zijn, zeker met
de gezelligheid van zo'n groep volwassenen en kinderen. De biologisch (-dynamische) landbouw heeft
mijn grote interesse en daarbij natuurlijk de biodiversiteit. Welke bedreigingen zijn er voor de biodiversiteit, wat zijn de kansen en wat kunnen wij,
mensen, hier aan bijdragen in de keuzes die we maken? Ik werk in een administratieve functie bij De
Nieuwe Band, een groothandel in biologische producten. Dit is voor mij een manier om bij te dragen
aan minder vervuiling en een kleinere ecologische
voetafdruk. Begin dit jaar zijn we met een groepje
enthousiastelingen begonnen met het organiseren
van activiteiten voor IVN Peize. Op zondag 19 april
hebben we de eerste wandeling georganiseerd en
met 15 deelnemers was dit een geslaagde start. We
zien u graag bij volgende
activiteiten.
Mijn naam is Anke. Sinds een klein jaar woon ik samen met mijn partner in Roderwolde. We genieten
hier van de mooie natuur om ons heen. Ik ben vroeger lid geweest van de ACJN (Algemeen Christelijk
Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming). Elk weekend gingen we op pad de natuur in.
Er werden dan allerlei vogels gezien, die dan door
anderen op naam werden gebracht. Het leek mij zo
leuk om weer samen met anderen de natuur in te
trekken en dan vooral met mensen die me uit kunnen leggen welke vogel of welk plantje er te zien
is. Dus de stap om lid te worden van het IVN was
niet zo groot. Alleen bleek er niet meer een activiteitengroep voor volwassenen te bestaan. Ik ben dus
maar gelijk aangeschoven bij dit clubje, nog voordat
ik zelfs mijn lidmaatschap van de IVN had geregeld.
Ik ben 3 jaar geleden als zelfstandige begonnen met
tuinonderhoud. Ik ben dus de meeste tijd lekker buiten bezig en dit bevalt me prima! Bij IVN Peize hoop
ik dat we mensen kunnen enthousiasmeren om de
natuur in te gaan. Tot gauw bij één van de activiteiten die op stapel staan!

IVN - afdeling Peize - Juni 2015

De snoeigroep
Wij hebben het als IVN Peize op ons
genomen om de wilgen jaarlijks te
snoeien, onder andere de wilgen
die ooit zijn geplant langs de Peizerloop. Deze wilgenrij is enige jaren
geleden gedeeltelijk onderbroken
door het nieuwe industrieterrein bij
Peize. Maar er zijn gelukkig ter compensatie nieuwe wilgen rond de vijvers geplaatst en ook deze bomen
worden door ons gesnoeid. Daarnaast hebben wij de wilgen langs
het fietspad naar de Onlanden al
jaren in beheer tot aan het Peizerdiep. Over de brug naar Roderwolde
wordt de laatste jaren samen met
bewoners van Roderwolde die betrokken zijn bij het Waalbosbehoud
gezamenlijk de wilgen onderhouden in een uitstekende en gezellige samenwerking.

ding door Drents Landschap.
Dit jaar zijn de wilgen aan de Peizerse kant van het
Peizerdiep in februari weer geknot voor 2015. Het
ziet er weer prachtig uit. De overkant van het Peizerdiep is samen met de Roderwolders geknot. Het
is weer prima gelukt! Het zou leuk zijn als komend
jaar ook de kinderen mee kunnen op ‘knot-expeditie’!

Daarnaast zijn wij dit jaar weer gestart met een
groep IVN leden Peize om de fruitbomen in het Brinks
kampje eens flink aan te pakken. Hierbij bestaat de
groep uit Jan Janssen, Hermie Harmsen en zoon
Dorus, Judith Hoogers, Ans Advocaat en Guido van
de Muyzenberg. We hopen natuurlijk dat zich meer
gegadigden melden!
Wij proberen met deze groep continuiteit door het
jaar door te voeren, onder de professionele begelei-

Snoeigroep IVN

Avondwandeling vrijdag 26 juni 2015
Op vrijdag 26 juni wordt door IVN-Peize een avondwandeling met het thema “Flora en fauna in de Onlanden” georganiseerd. Onder begeleiding van een gids nemen wij u mee door de Onlanden. De wandeling start om 20.00 uur bij het gemaal Broekstukken aan de Noorddijk in Peize. Er wordt c.a. 6 km
gelopen, de totale duur van de excursie duurt ongeveer 2,5 uur.
Kosten voor IVN-leden gratis, voor niet leden € 2,-.

17

IVN - afdeling Peize - Juni 2015

Opening brug in de Horst
Onder grote belangstelling van schoolkinderen uit Eelde is de faunapassage op
20 mei geopend. Een grote otter werd
met een touw onder de brug door getrokken, dat was een prachtig gezicht.
De laatste jaren is er onder regie van
de Bestuurscommissie voor de herinrichting Peize hard gewerkt aan de Koppeling Grote Masloot met het Eelderdiep
en sinds mei zijn de werkzaamheden beëindigd met de aanleg van de brug in
de Horst. Het water ging daar via een
duiker onder de weg door. Nu ligt er een
mooie brug en fietsbrug, die tevens een
faunapassage is. Een deel van het water
uit de grote Masloot gaat naar het Eelderdiep, het andere deel gaat nog door
de stuw bij de Oude Velddijk en daarna
via de Schipsloot naar het Peizerdiep. In
ieder geval zal er in Peize geen wateroverlast meer ontstaan zoals dat in 2012 was bij de
begraafplaats en het zwembad. Een ander voordeel
hebben de landbouwers in de buurt van Bunne en
Winde ervan, ze kunnen nu veel beter overtollig water kwijt via de Koppeling en deze faunapassage.
Het waterpeil was vorig jaar in De Onlanden al hoger geworden door de Koppeling, hoewel de faunapassage er toen nog niet was. Nu de brug er is
zal het waterpeil gemiddeld nog wat omhoog gaan.

Het gebied rondom het Eelderdiepje was al moerassig, dus daar komen geen grote veranderingen. De
hogere waterstand heeft wel een zekere invloed op
de natuur, sommige dieren profiteren ervan, b.v.
de kokmeeuwen die nu langs het Eelderdiep bij de
Zanddijk zijn gaan broeden. Weer anderen hebben
er last van. Bij de vispassages en de faunapassage
zijn camera’s geplaatst om te kijken welke dieren
er gebruik van maken. Hopelijk kunnen wij in de
toekomst beelden daarvan op internet zien. Op het
moment zijn er nog geen gegevens bekend. Ook de
otter kan de koppeling volgen en komt dan
bij de provinciale weg uit, hier zou eigenlijk ook een faunapassage moeten komen,
maar daar is op het moment geen geld voor.
De otter kan ook naar de plas die ten zuiden
van de Horst ligt. Daar zijn weleens sporen
van de otter gevonden. Een ander knelpunt
voor de otters is de Meerweg tussen het Paterswoldse meer en het Friescheveen. Hiervoor wordt door verschillende instanties geprobeerd nog een oplossing te vinden.
Tot slot: de bovenloop van het Eelderdiepsysteem is helaas nog niet helemaal goed
gekoppeld aan de middenloop ervan. Hier
ligt eveneens nog een grote opgave voor
het waterschap en de provincie om dit in de
komende jaren voor elkaar te krijgen.
Sophie Kattouw
(veel informatie in dit stuk heb ik gekregen
van Sjoerd Weijs en Wim van Boekel)

Aankondiging Rondvaart Zuidlaardermeer 4 september 2015
Op vrijdag 4 september as. wordt door IVN-Peize een rondvaart op het Zuidlaardermeer georganiseerd.
Onder begeleiding van een gids van het Groninger landschap volgt een tocht van ca. 1,5 uur. De gids
vertelt over de historie van het Zuidlaardermeer en over de dieren die we er kunnen treffen. Gezien het
tijdstip kunnen we mogelijk de bever zien! De boot vertrekt vanuit Paviljoen De Leine, Meerweg 62-A
te Kropswolde om 19.00 uur. (Vervoer van en naar Kropswolde dient u zelf te verzorgen.)
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, geeft u zich dus tijdig op.
Kosten voor IVN-leden € 4,-, voor niet leden € 6,-.
Opgave via de site van IVN-Peize.
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Waarnemingen in en om Peize. Leuk, grappig, mooi of bijzonder
Jan van Bergen meldt dat moeder egel haar drie jongen heeft weggestuurd (zijn er niet meer) en dat ze
nu weer alleen in de tuin en die van de buren rondsnuffelt.
Begin mei hebben bij Hermannus Ensing gedurende
een week 6 beflijsters in de tuin gebivakkeerd. De
vogels zijn doortrekkers en worden vooral tijdens de
voorjaarstrek waargenomen in ons land.
Yolanda van der Veen heeft een verfomfaaide blauwborst gezien in De Onlanden, en een bruine kiekendief
(een vrouwtje).

Nieuwe leden
We mogen weer vier nieuwe leden verwelkomen bij
het IVN Peize! Lia Snoek, Wil Schröder, Jan Beuving
en Anke. Met Wil en Jan hebben we tevens twee enthousiaste natuurgidsen bij de club, en met Lia hebben we er een fotograaf bij! Anke heeft zich aangesloten
bij de activiteiten commissie. Leuk! We wensen jullie allen een fijne tijd toe bij onze vereniging!

Jubilarissen
We hebben drie jubilarissen in onze vereniging! De heren Hagenouw en Swellengrebel en mevrouw de Vries
zijn alle drie maar liefst 25 jaar lid van IVN Peize! Daarmee willen we jullie natuurlijk van harte feliciteren,
en binnenkort komen we jullie persoonlijk feliciteren! We willen als bestuur jullie natuurlijk ook hartelijk bedanken voor de jarenlange steun van onze vereniging en de inzet bij allerlei werkzaamheden en activiteiten!

De jaarplanning bestuursvergaderingen IVN Peize
18 juni kennismaken met de wethouder in de hopbel
30 juli
27 augustus
24 september: natuurwerkdag, wat moet er gebeuren, n.a.v. de brainstorm heemtuin
29 oktober natuurwerkdag 7 november, alles klaar? + info december
26 november info vergadering
17 december

Activiteiten komende maanden:
14 juni slootjesdag jeugdactiviteit
26 juni avondwandeling
4 september Zuidlaardermeer vaartocht
10 oktober: nestkastjes maken in het dorpshuis jeugdactiviteit
24 oktober: Nacht van de Nacht
7 november natuurwerkdag
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