Jaarverslag van de secretaris IVN Roden-Norg 2019
Werkgroepen
Werkgroepcoördinatoren:
Flora: Immy Boonstra
Vlindertuin Roden: Ada van de Veer
Vlindertuin Norg: Sjoerd van de Kooi en Paule Slesazeck
Vlinderwerkgroep: Lidy Pool
Milieu: Margriet van der Pol
Planologie (MTB routes): Bert van der Pol
Jeugd en scharrelkids: Bert van der Pol en Susan Slesazeck
Heel Noordenveld zoemt : Jeroen Niezen
Bermbeheer: Riekje Fijlstra
Projecten: Albert Flokstra
Nestkasten: Sjoerd van de Kooi en Jan Watermulder
Vogels: Minte Mulder (in oprichting)
Redactie: Marja Holman
Webbeheer: Marja Holman
Flora: De werkgroep bestaat momenteel uit 9 leden die in wisselende samenstelling meedoen aan de
inventarisatie van 4 kilometerhokken, die tweemaal bezocht worden.
Ook de “eindejaarsplantenjacht” wordt georganiseerd door Immy. Gedurende een uur worden alle
bloeiende planten genoteerd. Alle gegevens worden doorgegeven aan Floron die ze in de landelijke
database zet.
Vlindertuin Roden: Volgens Ada is de grondbedekking met plastic, om halsstarrig onkruid kwijt te
raken, een groot succes. Dit jaar worden er bessenstruiken geplant. Er is grote behoefte aan (jongere)
werkgroepleden omdat de huidige ploeg steeds ouder wordt.
Vlindertuin Norg: Stond het jaar 2018 in het teken van een nogal rigoureuze herinrichting van de
vlindertuin, in 2019 was onze aandacht gericht op het onderhoud van de vlindertuin. Wel hebben we in
2019 nog enkele veranderingen doorgevoerd, zoals de aanleg van twee paden door de middenborder.
Helaas hadden wij ook dit jaar weer last van de droogte, met als gevolg planten die hun bladen lieten
hangen en nieuw uitgezaaide planten die niet opkwamen. Gelukkig was aan het eind van het seizoen
een herstel van de tuin waar te nemen.
Tijdens de spektakeltocht gaven Sita en Sjoerd rondleidingen met uitleg door de vlindertuin. Al met al
was het weer een gezellig vlindertuinjaar en kijken wij met optimisme uit naar 2020.
(Vlindertuinwerkgroep Norg)
Vlinderwerkgroep: De groep “dagvlinders” bestaat uit 14 leden. De werkgroep inventariseert
verschillende terreinen. Ton Schoenmaker verzorgt de registratie. Het is veel werk, want men is
afhankelijk van mooi weer en er moet regelmatig geteld worden. Er zijn soorten bijgekomen en er zijn
soorten verdwenen. Waarschijnlijk door de klimaatveranderingen.
Er is ook een nachtvlindergroep (6 leden) en er zijn particulieren die lakens in hun tuin plaatsen om te
tellen.
Milieu: We organiseren twee cursussen per jaar. Biologisch tuinieren in maart en composteren in
november. Beide cursussen worden gegeven door Lubbert Dijk van “De Baggelhof” (kwekerij van oude
fruitbomen).
Biologisch tuinieren werd dit jaar slecht bezocht (5 deelnemers) Misschien zijn er teveel aanbieders van
dit soort cursussen. We proberen het in 2020 nog een keer.
De composteercursus, in samenwerking met gemeente Noordenveld, wordt erg goed bezocht. Dit jaar 42
deelnemers.
In het verleden deden we ook mee met de “Nacht van de nacht”, maar door gebrek aan gidsen kan dat
voorlopig niet meer.

1

MTB routes Noordenveld: namens de vereniging nemen Bert van der Pol en Jan Schipperijn deel aan een
overleg met de gemeente en andere belanghebbenden over de in te vullen routes. Zij houden de vinger
aan de pols over de te verwachten schade aan de natuur. Bert heeft een inventarisatie gemaakt van alle
paden, inclusief de “illegale” fietspaden, in de bossen van Norg.
Jeugdwerkgroep: (4 leden) Er wordt in samenwerking met de imkergroep in het Vrije Tijd Tuinders
complex een scholenproject georganiseerd voor de hogere klassen van het lager onderwijs. Bereik:
jaarlijks ongeveer 150 kinderen.
Er wordt ook meegedaan aan de landelijke actie “slootjesdag” in juni voor 10 kinderen en (groot)ouders.
Ook een goede PR actie voor de IVN is de scharrelkidskar tijdens de open dag van de Vrije tijd tuinders.
(bereik ca. 50 mensen)
Scharrelkids: Er zijn dit jaar verschillende activiteiten gedaan op verschillende plaatsen, bij de
Natuurplaats een negental keren, aangepast aan de seizoenen en zowel binnen als buiten. We zijn
gestart met het inrichten van een (raat)akkertje door kinderen en gaan daar in 2020 mee verder. Bij de
camping de Norgerberg waren we bij de vrije tijdsfair op 7 april. In de zomervakantie en herfstvakantie
hebben we een aantal activiteiten gedaan, van fotosafari tot sporen zoeken en vogels spotten. In de
herfstvakantie was het thema paddenstoelen. Tijdens de voorjaarsvakantie hebben we een activiteit
verzorgd in de Brinkhof, dit jaar waren het uilenballen pluizen en het verhaal erbij over uilen en
uilenballen. Gemiddeld namen tussen de 15 en 20 kinderen deel, van wie sommigen vaker kwamen en
anderen incidenteel. We hebben dit jaar geprobeerd de leeftijdsverschillen te omzeilen. Een wat minder
actief jaar dit keer vergeleken met het jaar daarvoor maar het grootste probleem daarbij was de
aankondigingen op de website en de kranten. Dit is zeker een aandachtspuntje voor 2020. (Het
Scharrelkidsteam)
Vogelwerkgroep in oprichting: Er moeten jongere mensen bijkomen om de excursies te organiseren. De
huidige leden van de werkgroep (6) zijn te oud en/of te druk om dat te doen.
Broedresultaten Oeverzwaluwen d.d. 19-06-2019: Oeverzwaluwen locatie Een-West 178 bewoonde
nesten. Het aantal bewoonde broedholen is minder dan in 2018, dit is mede te wijten aan de
veranderingen in de locatie daar waar het de opgehoogde aardwallen betreft (coördinator Jan
Watermulder).

De vogelaars van Norg (Sjoerd en Jan W.) doen 30 nestkasten, maar het wordt ze te zwaar.
Daarom ook voor de nestkastgroep graag deelname van jongere leden. Het zou ook leuk zijn als
er belangstelling zou zijn voor een bosuilengroep. Nestkastresultaten 2019, tellingen op 27-05-2019:
Aantal kasten: 26 waarvan leeg: 19, bewoond: 7. Soorten: boomklever: 1 ei, 0 jongen; pimpelmees: 10 eieren, 17
jongen; bonte vliegenvanger: 15 eieren, 7 jongen.
Opmerkingen: Bij 11 kasten die leeg waren bleken de jongen reeds uitgevlogen te zijn. Opmerkelijk was dat geen
der kasten bewoond was door koolmezen (Tellers; Sjoerd van der Kooi en Jan Watermulder).
We hebben geen gidsenwerkgroep, maar daar gaat verandering in komen. Bert, Minte en Albert zijn in
samenwerking met de werkgroep van de Drentse Aa en IVN/KNNV Assen een nieuwe opleiding
gestart voor nieuwe gidsen met dertig deelnemers, waarvan vijf van IVN Roden-Norg.
Het kost nog enig gepuzzel om de werkgroepen van de twee voormalige verenigingen in elkaar te
schuiven als er behoefte aan is. Voor leden van beide “oude” verenigingen is het leuk om te zien wat er
allemaal al gedaan wordt. Wij, als bestuur, zijn benieuwd naar enthousiaste ideeën, maar vooral naar
deelname door jonge mensen.
Projecten
Het Struin- en duinpad gaat waarschijnlijk opgeknapt worden in samenwerking met de Norgerberg en
anderen. Er is een subsidie van de gemeente van ca. € 35.000.
De GPS-tochten (door Albert, Bert en Rolinda) voor jeugd en volwassenen zijn ook een succes.
Heel Noordenveld zoemt: Op 22 april is er een bijen/vlindermengsel ingezaaid bij De Poolster (OBS in
Roden).
Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente (niet door de IVN). Er komt een boomplantdag en er zijn
plannen voor een “zaaicursus”.
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Bermbeheer: De gemeente is wel enthousiast, maar de communicatie is nog niet geweldig. Riekje is bezig
met de berm van De Drift en het trapveldje in Lieveren. Voor inzaaien werkt ze samen met Jeroen
Niezen.
Webbeheer: Marja Holman heeft alles opgestart, maar ze heeft behoefte aan versterking. Nu doet ze alles
nog alleen.
Redactie: Marja, Rolinda en Bert vormen de redactie van het nieuwe tijdschrift “NatuurRondom”, maar
ze zijn afhankelijk van kopij. Er is dringend behoefte aan verhalen, ideeën, foto’s (3-8mb), opgemerkte
leuke dingen, activiteiten enz.
De organisatie van de NatuurRondom avonden (tweemaal per jaar) wordt voortaan verzorgd door
Minte Mulder.
Verdere gebeurtenissen in 2019
Op 31 januari vond in het gemeentehuis in Roden het jaarlijkse overleg plaats tussen de (toen nog drie)
IVN-afdelingen in Noordenveld en de gemeente (wethouder Henk Kosters). Op de agenda stonden
onder meer de MTB-routes en het voornemen van de gemeente om deels over te schakelen op ecologisch
bermbeheer.
Op 17 mei bezocht Henk als voorzitter van IVN Roden op uitnodiging van de Vereniging Natuurschoon
Nietap, Leek en omgeving de feestelijke afsluiting in de openlucht van het inrichtingsproject
Natuurschoonbos.
Op 6 juni deed de rechtbank in Groningen uitspraak in het beroep dat mede namens IVN Roden was
aangetekend tegen de vergunningverlening door de gemeente voor de aanleg van een
mountainbikeroute in het Mensingebos. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vernietigde het
besluit van de gemeente, voornamelijk omdat de rechter het onderzoek naar de effecten op de
natuurwaarden van het bos als volstrekt onvoldoende beoordeelde.
Op 5 oktober naam Marja namens ons bestuur deel aan het IVN Regio-overleg Drenthe in de IVN
Veldhoeve in Orvelte.
Op 23 augustus was de fusie tussen de afdelingen Norg en Roden een feit door het tekenen van de akte
van fusie en de statuten van de nieuwe vereniging IVN Roden-Norg. Er was ruim een jaar voorbereiding
aan vooraf gegaan en er moesten nog ettelijke praktische zaken geregeld worden, maar de eerste officiële
stap was gezet.
De jaarlijkse open dag van de Vrije Tijd Tuinders vond plaats op 31 augustus. We waren aanwezig met
de Scharrelkidskar en hadden veel belangstelling.
Het tweede weekend van oktober opende de Natuurplaats Noordsche Veld met een forse bijdrage van
IVN. Een van de raatakkers is speciaal voor de scharrelkids en daar waren verschillende activiteiten
georganiseerd. Ook waren er gps-schatzoektochten uitgezet. Het complex is erg mooi geworden en in
het café-restaurant van Peter en Marianne van Wijk heeft de collectie dieren en boeken van IVN
onderdak gevonden.
In november ging een werkgroep symposium biodiversiteit van start op initiatief van de Gemeente.
Verschillende organisaties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep, onder meer IVN Roden-Norg (Bert).
In het kader van het biodiversiteitproject van de Gemeente zal een minisymposium georganiseerd
worden in het voorjaar van 2020.
Bert was ook dit jaar weer regiovertegenwoordiger in de Landelijke Raad van IVN Nederland. Het
belangrijkste onderwerp dit jaar was de vorming van één IVN door de Vereniging en de Stichting weer
in elkaar te schuiven. De beslissing werd de laatste vergadering genomen en het komende jaar moeten
de zaken verder geregeld worden. De beroepsorganisatie, de Stichting, wordt dus weer onderdeel van
de Vereniging.
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Op 24 oktober leidde Henk een paddenstoelenexcursie voor kinderen (en hun ouders) die te gast waren
op Camping de Norgerberg.
Op de landelijke Natuurwerkdag op 2 november was de Scharrelkidskar present op de Natuurplaats
Noordsche Veld en op 9 november werkten we mee aan het omzetten van broeihopen voor ringslangen.
Ook op 2 november werd het eerste bloemenlint aangelegd in het kader van Heel Noordenveld Zoemt,
langs de Langeloërweg bij de Vijversburg. Dit moet het begin worden van een groot ‘bijenlint’ van
Nietap tot Norg. Heel Noordenveld Zoemt is een initiatief een aantal leden van IVN Roden-Norg.
Jaarverslag ex-voorzitter IVN Norg en projectleider
Het was een roerig jaar, mede door de fusie, waardoor de activiteiten wat in het nauw zijn
gekomen.
De samenwerking met Staatsbosbeheer was dit jaar wat rommelig, met name door
functiewisselingen binnen SBB en de verhuizing naar de Natuurplaats.
Met Natuurmonumenten zijn de contacten goed, maar is er weinig activiteit. Wel waren er een
aantal Fairs waaraan wij als IVN Norg meegedaan hebben. Samen met Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer vormden we het zogenaamde Natuurplein waar we de activiteiten op elkaar
afstemden.
In het voorjaar is samen met Wandelreden (Beweegdorp Norg) weer de 12 weken durende
Biowalk geweest en opnieuw met succes. Tijdens dit programma is op Hemelvaartsdag de
traditionele Dauwtrapwandeling georganiseerd met aansluitend een gezamenlijk ontbijt bij
theehuis de Bosrand.
De Fietscarrousel is dit jaar niet doorgegaan door afzegging van twee scholen. We hopen dat het
dit aankomend jaar wel weer gaat lukken en gaan dan over op één keer in de twee jaar.
Voor Camping Norgerberg zijn in de vakanties weer acht activiteiten georganiseerd, die zeer in de
smaak vielen bij de campinggasten.
Theehuis de Bosrand verhuisde naar de Natuurplaats. Met Marianne en Peter van Wijk, eigenaren
van de Natuurplaats, hebben we al enige jaren een goede samenwerking die nu nog meer wordt
geïntensiveerd, vooral met de Scharrelkids. We delen met Peter en Marianne de opvatting dat het
van groot belang is dat de jeugd de natuur leert respecteren en waarderen willen we ook in de
toekomst van de natuur kunnen genieten. Wederzijdse hulp is daarbij van voordeel en een mooi
voorbeeld voor de samenleving.
Ook is er toenemend vraag naar GPS-tochten met Geocaches. Het biedt educatief vermaak in de
natuur voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Tijdens de Natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november, hebben we in samenwerking met
Landschapsbeheer Drenthe, SBB en Boermarke Langelo de ringslangenbroedplaatsen weer
ververst. Helaas troffen we geen eischalen van ringslangen aan. In Veenhuizen heeft SBB dat ook
gedaan en daar zijn ongeveer 6000 jonge ringslangen uitgekomen.
De winterwandeling is er bij ingeschoten, helaas! Wel konden we voldoen aan de aanvraag om op
29 december een excursie te geven voor 100 man van de Nederlandse Camperclub, met dank aan
de vier gidsen (Bert, Henk, Rolinda en Sjoerd) die dat hebben verzorgd.
Het project Belvedère: dit is volledig overgenomen door Provincie Drenthe, er zitten twee mensen
op die dit verder gaan ontwikkelen. Citaat provincie: “Het projectplan heeft een tak
“naturetainment” waar het Belvedere-project aan gekoppeld kan worden. Dit wordt kansrijk
geacht omdat het historie/cultuur in combinatie met een unieke natuurbeleving en een uniek
verblijf combineert.” Eind februari, begin maart komt er meer duidelijkheid.
Het Struin en Duinpad: dit werd in 2016 gerealiseerd met subsidie van de gemeente en in
samenwerking met de campings Norgerberg en Langeloërduinen. Vele kinderen met ouders
hebben er gebruik van gemaakt, maar door vandalisme en enkele andere omstandigheden werd
het in de laatste twee jaar helaas niet onderhouden. De gemeente Noordenveld heeft subsidie
toegekend om een ‘hufterproof’ Struin en Duinpad te maken. De opening zal op 1 april
plaatsvinden (geen grap!); op die woensdagmiddag hebben kinderen vrij van school en willen we
ze betrekken bij de opening als ‘eerste gebruikers’.
Graag wil ik alle vrijwilligers die het afgelopen jaar weer hun best hebben gedaan bedanken.
Vrijwilligers Roden en Norg en Roden-Norg nogmaals bedankt, zonder jullie kunnen we niets!
(Albert Flokstra)
Margriet van der Pol, secretaris
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