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Naast de activiteiten die de vereniging georganiseerd heeft en die terug te 
vinden zijn op de website, is een aantal andere zaken, waar we afgelopen jaar 
mee bezig zijn geweest, waard om te vermelden: 
1. Als gevolg van afschaffing kapverordening neemt in heel de gemeente De 

Wolden de ongecontroleerde kap door particulieren toe. De bomenwerkgroep,
die inmiddels als naam nu werkgroep landschapsbehoud heet, heeft 
besloten tegen deze ongewenste situatie in actie te komen en is daar druk 
mee bezig. 

2. De maximum snelheid op de Zuidwoldigerweg is mede door inzet van de 
Natuurvereniging teruggebracht naar 60 km/uur. 

3. Ca 150 kinderen hebben in de klas tweemaal een les over vogelgeluiden 
gekregen en een aantal heeft daarna aan de buitenexcursie meegedaan.

4. Ons gewaardeerde lid Kees Contant is overleden in het najaar, waardoor veel 
activiteiten moesten worden herverdeeld: vogelkasten, nestkastroute, uilen, 
oeverzwaluwen, vlindertuin, werkgroep vlinderommetje, Idylle, lentefeest.

5. Met dank aan het Tonckensfonds zijn banken en een picknicktafel geplaatst in
Idylle.

6. Er is een zich steeds uitbreidende samenwerking met het IVN Hoogeveen, 
vooral in de vorm van opzet van projecten (o.a. de Steenuilenwerkgroep en 
het voornemen om een IVN gidsencursus te organiseren). 

7. De vereniging heeft een nieuw logo (met dank aan henk Bosma)
8. De website en facebook etc. worden nog steeds in toenemende mate bezocht.

Dank aan Karin Boer en Roel Metselaar.
9. Natuurgenoten wordt gewaardeerd met dank aan Henk Bosma en alle 

schrijvers.

WERKGROEPEN
Jeugd: René Veen coördineert de nestkastroutes. De vogeldag in december trok 
meer dan 100 kinderen.
Vogels: Metske van der Maar: Dit voorjaar wordt naast de gebruikelijke excursies
ook een vogelweekend in Eernewoude georganiseerd.
Paddenstoelen: Joop Verburg had heel bijzondere vondsten, zie 
paddenstoelenwerkgroep en waarnemingen.
Uilen: Geert Komduur is nieuwe coördinator van de uilenwerkgroep met een 
aantal nieuwe werkgroepleden die zich willen inzetten voor deze bijzondere soort
Planten: Martin Stolp en Rob van Leeuwen doen samen de coördinatie: de 
werkgroep inventariseerde kilometers bermen voor gemeente en Martin en Rob 
maakten daar een rapport van. Bijzonder was de vondst van Jan Erik Plantinga 
van de Dennenorchis in het Steenberger Oosterveld.
Dagvlinders: Joop Verburg stelt vast: er waren in 2015 veel minder dagvlinders! 
Wel is de Zilveren maan weer gevonden in het Reestdal en er zijn veel eitjes 
gevonden van de  Sleedoornpage 
Nachtvlinders: Theo Bakker stuurde de werkgroep nachtvlinders: in 8 avonden in
de Vlindertuin werden bijna 350 soorten gevonden!



Zoogdieren: Buiten het vaste onderzoek naar dassen zijn er geen bijzonderheden
te melden.
Ecoducten: Philip de Brabander en Jaap  Vliegenthart doen de monitoring van de 
grotere zoogdieren: Er is gezorgd voor Publiciteit over de ecoducten, er is contact
met provincie over functie van ecoducten. Aan 250 basisschoolleerlingen is les 
gegeven over de ecoducten.
Landschapsbehoud: Wolter Moorman, Arie ten Wolde, Wout van de Heuvel en 
Piet Pilkes: Zij hebben initiatief genomen  voor een actie gericht op behoud van  
het Drentse  landschap, te beginnen met zo snel mogelijk weer de oude 
kapvergunning invoeren.
Vlinderommetje: Joop: Idylle heeft veel aandacht gekregen (planten, banken, 
borden, vlonder etc.) Op 10 juni is er een officiële opening door Burg. De Groot
Foodwalk: Dette Boiten is daar contactpersoon voor: Er is veel aanplant van 
nieuwe vruchtdragende struiken en  bomen geweest en er is een speciale folder 
ontwikkeld samen met Landschapsbeheer Drenthe. 


