IVN Norg, ontstaansgeschiedenis.
Direct na de tweede wereldoorlog waren er een drietal natuurliefhebbers, J.Kruize (directeur
gemeentewerken Norg, A.Veenstra medewerker natuurorganisatie Noord-Nederland en
G.L.van Dijk, onderwijskracht obs Norg, die in samenspel met de toenmalige burgemeester
Pelinck het besluit namen iets te doen aan het behoud en bescherming van de natuur in de
voormalige gemeente Norg. Men sloot zich in 1950 aan bij de landelijke
natuurbeschermingswachters en werden gelegitimeerd door de burgemeester van de gemeente
Norg. Veel van de natuurbeschermings-wachters waren in dienst van overheids-, dan wel
semioverheidsinstanties. Deze legitimering werd in 1985 opgeheven en nam de gemeente hun
eigen natuurwachters in dienst.
Toen in 1960 het landelijk IVN werd opgericht sloot men zich hier bij aan en werden de oude
doelstellingen gerespecteerd. Helaas is van de eerste 20 jaar niets aan verslaglegging terug te
vinden. Vanaf 1971 vindt weer verslaglegging plaats door de toenmalige secretaresse B.M.
Harkema-Reinders. Bestuursvergaderingen werden veelal bij een van de bestuursleden thuis
gehouden. De jaarvergaderingen vonden wisselend plaats bij een van de horecagelegenheden
in de voormalige gemeente Norg. De agenda werd geplaatst in de toenmalige Boerhoorn.
Vanaf 1973 worden leden in de gelegenheid gesteld de bestuursvergaderingen bij te wonen.
Verschillende werkgroepen waren of werden actief.
Zo was er een werkgroep Wintervoedering voor wild door de gehele gemeente. Het voer werd
beschikbaar gesteld door de fa Snijders, tevens werd brood ingezameld via de scholen.
Tijdens veel sneeuwval werd de landrover van de gemeente geleend om de voerplekken te
bereiken. De werkgroep werd op 7-3-1972 uitgebreid met de werkgroep nestkasten, deze is
nog steeds actief. Ongeveer 60 nestkasten werden opgehangen in het dorp Norg en omtrek. In
1973 zag de werkgroep Kerkuilen het levenslicht en werd intensief door de leider Arend
Veenstra samen gewerkt met Koen Vogt van IVN Roden. Schoorvoetend werd begonnen met
1 kast in Westervelde. Toen in 2000 de werkgroep overging naar het provinciaal beheer
waren er ca. 50 kasten. Schoonmaakacties geleid door het IVN werden uitgevoerd i.s.m.
Gemeente en de Boermarkes in Norg, Peest, Westervelde-Zuidvelde en Langelo.
1973 was tevens het jaar waarin IVN de gemeente adviseerde in de aanleg van ruiterpaden,
later gevolgd door ATB paden.
In 1978 werd een werkgroep opgericht met als doel het aanleggen van en bewijzering van een
natuurpad in de Langeloërduinen. Dit pad werd in 1980 geopend door de toenmalige
wethouder R.Hofsteenge. Het begeleidende infoboekje werd in 1982 gepresenteerd en in 2006
vernieuwd. Verkooppunten bij VVV Norg en camping De Norgerberg.
In 1980 zag de werkgroep Schansduinen het levenslicht. Werkzaamheden werden in eerste
instantie onder auspiciën van de gemeente Norg uitgevoerd in het kader van effectgerichte
maatregelen voor bossen en natuurterreinen, de EGM. Deze werkgroep werd overgenomen
door de gemeente Noordenveld en onder gebracht bij de toenmalige Heidemij.
Met de brandweer Norg heef IVN Norg een samenwerking om jaarlijks negen doorgangen
onder de wegen schoon te spuiten om het doodrijden van padden te voorkomen. Zo wordt
voorkomen dat de padden geen obstakels hebben of in een afgesloten pijp komen te zitten en
er op deze manier ca 3000 padden levend de overkant van de weg bereiken.
In 1980 krijgt het IVN zijn eigen onderkomen aan de Leliestraat in Norg en worden van
daaruit alle activiteiten uitgevoerd en gecoördineerd. In 1985 werden eigen statuten en
huishoudelijk reglement goedgekeurd.
Het volledige archief wordt hier tevens ondergebracht.

In april 2002 komt het eerste exemplaar Norger natuur nieuws uit en verschijnt 4x per jaar.
In 2004 ziet de vlindertuin het levenslicht en de tuin wordt nog steeds actief beheerd.
Helaas door brandstichting ging het volledige gebouw aan de Leliestraat in Norg, inclusief
inventaris in vlammen op eind juni 2008.

IVN-voorzitter J. Watermulder (rechts) leidt Dhr. Dam, wethouder, rond in het nieuwe
onderkomen
Op 5 september 2009 werd een nieuw onderkomen door wethouder Dam geopend in de
Brinkhof te Norg. Vanuit vele giften werd een volledig nieuwe inventaris etc. opgebouwd. Na
2008 kwam er een wekelijkse column “Natuur Dichtbij” in het Roder Journaal i.s.m. met IVN
Leek/Nietap, Norg, Peize en Roden. Ook zagen een aantal nieuwe werkgroepen het
levenslicht zoals Ecologisch bermbeheer met als doel de gemeente adviseren in het natuurlijk
beheren van de bermen. Andere werkgroepen die van start gingen waren de Florawerkgroep
Norg en de werkgroep amfibieën en reptielen. Na tien jaar is vanwege verscheidene
overwegingen de huur van de ruimte in de Brinkhof opgezegd. Een groot deel van de
inventaris zoals boeken en opgezette vogels zijn nu ondergebracht bij De Natuurplaats in
Norg.

Jan Watermulder is ca 35 jaar voorzitter geweest van de afdeling IVN Norg. In 2014 is hij
erelid geworden en heeft hij het voorzitterschap overdragen aan Albert Flokstra. In de jaren
die volgden lag het focus binnen IVN Norg onder andere op activiteiten voor de jeugd. De
werkgroep Scharrelkids is van start gegaan en dit is nog steeds een heel actieve werkgroep.
De vlindertuin in Norg kreeg een opknapbeurt en is opnieuw geopend in 2018 en wordt
onderhouden door een vaste groep actieve vrijwilligers.
Vanaf 2016 hebben vele kinderen met ouders gebruik gemaakt van Het struin en Duinpad in
Norg welke in 2016 met subsidie van de gemeente werd gerealiseerd in samenwerking met de
campings Norgerberg en Langeloërduinen. Door vandalisme en enkele andere
omstandigheden werd dit pad al enige tijd niet meer onderhouden. De gemeente Noordenveld
heeft in 2019 subsidie toegekend om een ‘hufterproof’ Struin en Duinpad te maken die in het
voorjaar van 2020 wordt geopend.
Voor IVN Norg bleek het lastig te zijn om actieve bestuursleden en vrijwilligers voor de
werkgroepen te vinden. In afstemming met IVN Roden is voorgesteld om te gaan fuseren met
onder andere als doel meer leden te kunnen bereiken en hopelijk nieuwe activiteiten te kunnen
ontwikkelen en de al bestaande werkgroepen beter te kunnen ondersteunen.
In extra ledenvergaderingen in juli 2019 stemden de aanwezige leden van beide verenigingen
in met de fusie en op 23 augustus 2019 was de fusie formeel een feit. Albert Flokstra heeft
toen het voorzitterschapsstokje neergelegd maar blijft actief als bestuurslid. Henk van den
Brink die al voorzitter was sinds 2018 voor IVN Roden werd gekozen als voorzitter van de
nieuwe vereniging IVN Roden-Norg.

