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1 Inleiding en leeswijzer 

De Koppel is het natuuractiviteitencentrum van de gemeente Hardenberg en omstreken. 

Vanuit het mooie gebouw aan de Vecht verzorgt zij informatie en educatie over natuur en 

duurzaamheid voor alle inwoners van jong tot oud, en bezoekers aan de gemeente.  

Leuk en leerzaam gaan bij De Koppel prima samen.  

Het jaar 2014 kenmerkte zich door de nieuwe omgeving in het Vechtpark,  de ontwikkeling 

van het Anjerpunt en een bredere rol in duurzaamheid. 

In dit jaarverslag  wordt  in hoofdstuk 3 geschetst welke aanbod er was en welke gasten 

daarvan gebruik gemaakt hebben.  

In hoofdstuk 4 en 5 is verslag gedaan van de samenwerking achter de schermen, waardoor 

het programma weer vorm kreeg. 

 

    
    het Vechtpark (eigen foto)
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2 Het jaar 2014 in een notendop 
 
In het laatste uitvoeringsprogramma ‘De Koppel toekomstbestendig 2012-2015’ had het 
bestuur zich ten doel gesteld De Koppel een helderder profiel te geven, waarbij het 
programma voor de gast en bezoeker leidend is in de PR: wat is er te doen? 
Tweede doel was daar andere verdienmodellen aan te hangen: meer de gebruiker zelf laten 
betalen en andere partners zoeken dan subsidieverstrekkers.  
 
Het afgelopen jaar zijn concrete stappen gezet om De Koppel deze positie naar de komende 
jaren te geven. Naast het eigen streven dat te willen doen, worden bezuinigingen 
geëffectueerd die er ook toe dwingen. Het eigen bestaansrecht telt des te meer. Daarbij is de 
intrinsieke waarde en het algemene belang van natuur onvoldoende basis. De belangstelling 
en middelen die anderen dan de overheid voor jou aan de dag leggen, zijn minstens net zo 
belangrijk. En dat is misschien ook wel terecht. 
 
In 2014 stegen onze bezoekersaantallen en steeds meer groepen weten de locatie te 
waarderen voor een combinatie met een eigen activiteit, zoals een vergadering of training. 
Ook wordt De Koppel meer gevraagd voor projecten en samenwerkingsstructuren, dus de 
zichtbaarheid is verbeterd. En de organisatie wordt erkend en gewaardeerd binnen andere 
sectoren, zoals bijvoorbeeld recreatie en toerisme: van deelname in de Stichting Recreatie 
en Toerisme tot aan de stages van het Alfa College en arrangementen met bedrijven. Een 
belangrijke bijdrage aan de missie hét natuuractiviteitencentrum voor natuur en 
duurzaamheid te willen zijn. 
 
Het ontwikkelen van het Anjerpunt is een voorbeeld van inspelen op actuele ontwikkelingen 
en benutten van kansen, die leiden tot een programma dat De Koppel inhoudelijk en 
financieel sterker maakt, op beide genoemde doelen hierboven. U leest er in dit verslag meer 
over. 
 
Daarbij moeten we oog blijven houden voor onze doelgroepen. Digitaal en interactief is mooi, 
maar niet altijd en overal.  
Het thema duurzaamheid bijvoorbeeld dreigt zo ingewikkeld te worden en ingenomen door 
professionals, dat de burger afhaakt of reageert met eigen initiatief. Daaruit ontstaat dan 
weer circuit wat dit initiatief wil steunen… of sturen? 
 
Op duurzaamheid heeft De Koppel op een rij gezet wat de afgelopen jaren is gedaan en hoe 
ze een rol kan vervullen die het vooral dicht bij de mensen houdt en weer begrijpelijk en 
vooral gewoon maakt: deel van ons dagelijks leven. Via scholen of burgerinitiatieven, het kan 
allemaal. 
  
Geldt voor natuur overigens ook: maak het begrijpelijk, en maak het weer leuk. Daar hebben 
we weer een bijdrage aan geleverd. 
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3 Educatie en activiteiten in 2014 

 

3.1 Vechtdalbelevingscentra ‘Anjerpunten’ 
 
De ontwikkeling richting het Anjerpunt voor Vechtdalbeleving, die in 2013 was ingezet,  
is vervolgd. Deze ontwikkeling zal in het programma van De Koppel een extra dimensie 
opleveren, voor een groter publiek. Belevingsactiviteiten met een educatief karakter 
waarvoor de gast zelf gaat betalen. Het past helemaal in de ‘edutainment’ trend. 
De stuurgroep Anjerpunten, bestaande uit De Koppel, Museum Gramsbergen, 
Natuurinformatiecentrum Ommen, Agrarisch belevingscentrum Beerze, pleisterplaats  
Hoonhorst en Vechtdal Marketing is in 2014 opgericht voor de realisatie van de  
5 Vechtdalbevelingspunten. Vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld door Ruimte 
voor de Vecht zal een gezamenlijke huisstijl, marketing en verhaallijn worden ontwikkeld.  
In 2014 is in een aantal sessies de kern van het concept bepaald: wat willen we zijn en  
wat stralen we uit?  
Verder is ieder punt op eigen locatie met de uitwerking begonnen. De Koppel krijgt als 
specialiteit ‘water en natuur’. Het totale plan behelst aanpassing van de locatie (aanleg tuin 
en uitbreiding gebouw) en een nieuw aanbod van activiteiten. Daarnaast zullen team en 
vrijwilligers moeten groeien in deze situatie. Aan al deze lijnen is dit jaar gewerkt. 
Het totale plan is als project ingediend bij de PMPC regeling van de provincie Overijssel.  
In juni ontvingen wij bericht dat we maximaal € 200.000,-- daarvoor krijgen, waarmee de 
gewenste bouw ook gerealiseerd kon worden. Architect Hamhuis rondde het ontwerp af en in 
de zomer was de bouwvergunning binnen. In het najaar vond de aanbesteding van de bouw 
plaats, eind 2014 waren Dijkhuis en Otterman geselecteerd. De bouw kan in 2015 beginnen. 
Voor het programma zijn uit alle ideeën een aantal activiteiten en arrangementen 
geselecteerd, die als eerste ontwikkeld zullen worden. Belangrijke partners zijn, naast onze 
eigen groepen, Staatsbosbeheer, Total Outdoor en de Rheezerbelten. Ook studenten van 
het Alfa College, opleiding Recreatie en Toerisme, zijn in het najaar begonnen met adviezen 
voor Anjerpunt activiteiten. Met team, bestuur en vrijwilligers zijn diverse sessies gehouden 
om samen aan het concept en de uitwerking te sleutelen. 

 
3.2 Exposities en informatie 
 
3.2.1 Wisselexposities jaarthema. 
Het jaarthema 2014 was ‘Amfibieën en reptielen’.  
Van januari tot en met april was er de tentoonstelling 
‘Kwakers en Kruipers’. Deze werd op 15 januari 
geopend tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
De expositie ging met name in op de kikker. Wat is 
eigenlijk het verschil tussen een kikker en pad?  
En wat is koudbloedig? Wat eten kikkers? En welke 
dieren eten kikkers?  
Er is een lesbrief gemaakt voor groep 5 en 6.  
Er hebben 16 groepen deelgenomen. 
                                                                                                          
                                                                                              ‘Kwakers en kruipers (eigen foto) 

 
Van mei tot en met augustus was Jurassic Polderland te zien. Inheemse amfibieën en 
reptielen zijn net zo spectaculair als dinosauriërs! Met veel interactieve onderdelen voor  
alle zintuigen was deze uitermate geschikt voor groep 3 en 4. Er kwamen 8 groepen. 
 
Van september tot en met december verzorgden de groene groepen ‘Klein en koelbloedig’, 
een expositie over allerlei maatregelen en projecten in de regio die het leefgebied van deze 
diersoorten ondersteunen. Er kwamen 8 groepen 7 en 8. 



6 

 

 
3.2.2 overige exposities 
Duurzaam Natuurlijk, watt LED je 
Deze expositie biedt basisinformatie over duurzaamheid en energie en de projecten in de 
regio en wordt regelmatig geactualiseerd. In 2014 zijn enkele grote technische installaties 
vervangen door themakasten, waardoor de breedte van het thema buiten energie beter tot 
zijn recht komt. Verder is er meer aandacht voor de ‘kleine keuzes’ in het huishouden die 
besparing kunnen opleveren. Daarnaast zijn enkele elementen toegevoegd die kinderen 
aanspreken, zoals een duurzaam poppenhuis, waardoor ouders makkelijker de overige 
onderdelen kunnen bekijken. Tot slot zijn enkele onderdelen van de tentoonstelling 
duurzaamheid uit het gemeentehuis naar De Koppel overgezet. 
 
Het aantal scholen dat deze expositie bezoekt neemt toe. Voor de Warme Truiendag 
kwamen drie klassen, daarnaast kwamen drie basisscholen met verschillende klassen langs 
voor een van de duurzaamheidsprogramma’s. 
  
Soort van de maand 

 
De expositie ‘Soort van de maand’ bestond 
natuurlijk ook uit amfibieën en reptielen.  
Twee maatschappelijke stagiaires hebben  
de vakken gemaakt. Aan bod kwamen gladde 
slang, gewone pad, de bruine kikker, de 
heikikker, de bastaardkikker, de poelkikker,  
de kamsalamander, de adder, kleine 
watersalamander, levendbarende hagedis  
(zie foto van Bert Stegeman), knoflookpad  
en zandhagedis.  
 
 
 

 
Mini-exposities 
In de filmzaal was achtereenvolgens te zien: ‘Jongeren in het groen’ door Hillie Waning,  
natuurschilderijen van Ina Janzen en natuurschilderijen van Hanneke Scheewe. 
 
3.2.3 Permanente informatie 
In de Natuurontdekhoek (NOH) waren geen wijzigingen. 
 Voor de beoogde nieuwe basisexpositie ‘Water en natuur’, onderdeel van het Anjerpunt  
De Koppel, is een doelgroepanalyse gehouden en is een inhoudelijke boodschap op 
hoofdlijnen bepaald. Mogelijke bouwers zijn geïnventariseerd. In verband met de 
onduidelijkheden in de financiering van het Anjerpunt is de realisatie uitgesteld. 
 
3.2.4 Koppeltuin 
In april startte de langverwachte herinrichting van de Koppeltuin, naar het ontwerp van 
Carmela Bogman. Net voor de zomervakantie was de oplevering. Nu moet de natuur het 
werk doen om het bloemrijk grasland te laten ontstaan. In augustus werd de tuin officieel 
geopend en van gemeente en waterschap overdragen aan Staatsbosbeheer en haar 
partners De Koppel en Groene Welle. In het najaar is een begin gemaakt met de aanleg van 
de moestuincirkel door bewerking en inzaaien van groenbemester.  
De voorbereidingen voor de bijenstal zijn afgerond, ontwerp en vergunning zijn rond. In het 
kader van de vervolgwensen zijn drie technasiumscholieren van het Goois Lyceum in 
Bussum gestart met het ontwerp van een waterspeelelement. 
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3.3 Educatieprogramma 

 
3.3.1 Aanbod basisonderwijs 
De expositie ‘Kwakers en kruipers’ werd bezocht door 16 groepen 5 en/of 6.  
Naar ‘Jurrassic Polderland’ kwamen in de zomer 8 groepen 3 en/of 4 en  
naar ‘Klein en koelbloedig’ 8 groepen 7/8 . 
Twee klassen bezochten de Boomfeestdag en drie de Warme Truiendag.  
De Akker kwam in het kader van een uitwisseling met Duitse scholen.  
Er kwamen scholen voor het insectenprogramma, het thema water, bodemdiertjes  
en het weer. 
Verder kwamen twee scholen met kleuterklassen langs waarvoor een speciaal  
programma is gemaakt. 
De vrijwilligers gingen ook weer op diverse dagen naar scholen toe. 
 

              
                 MarsWeijde groep 2 (eigen foto) 

 
Drie scholen kwamen met verschillende klassen voor een programma duurzaamheid.  
Met een school in Lutten is een duurzaamheidproject voorbereid ter uitvoering in 2015. 
Voor CBS De Schakel is meegedacht over kansen en kaders van een doorgaande leerlijn 
duurzaamheid. 
 
3.3.2 Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs 
Het Vechtdal college kwam op bezoek voor een programma over het Vechtpark. Een andere 
klas van deze school bezocht ons met Finse uitwisselingsstudenten. 
Het Greijdanus kwam weer in de introductieweek met de brugklassen. 
De leerlingen van de praktijkschool in Dronten volgden een excursie door het Vechtpark. 
HBO studenten van Windesheim organiseerden de ‘Jacht O2’, een interactief spel voor 
jongeren, zij voerden dit uit op de Oldemeijer in het kaders van ‘Parels van het Landschap’. 
In het kader van ‘Adviseurs van de Toekomst’ over ‘Ruimte voor de Vecht’, presenteerden 
leerlingen van het Vechtdal College (vestigingen Ommen en Dedemsvaart) en de 
internationale school Eerde hun adviezen in het provinciehuis in Zwolle. In het najaar hebben 
Eerde, Dedemsvaart en de Groene Welle Hardenberg zich aangemeld voor het nieuwe 
seizoen, zij zijn gekoppeld aan opdrachtgevers en zullen in januari 2015 starten. 
 
De Koppel ontving 8 groepen binnen het project Kunstkick, zij maakten filmpjes over 
duurzaamheid. 



8 

 

De Groene Welle maakte ook dit jaar weer gebruik van De Koppel als praktijklocatie. 
Daarnaast voerde zij beheertaken uit in de Koppeltuin: er is gewerkt aan een beheerplan 
voor de nieuwe situatie en aan het gebruiksklaar maken van de moestuinen. In het najaar 
hebben zij zich met een groep aangemeld voor het nieuwe seizoen van de Adviseurs van  
de Toekomst. 
 
ROVA zwerfafval 
De ROVA gemeenten, waaronder Hardenberg, hebben aangegeven dat zij de gelden uit het 
verpakkingsconvenant graag zouden besteden aan een VO project over zwerfafval. In Raalte 
werd een startbijeenkomst gehouden waarbij ook Koppelmedewerkers aanwezig waren. 
ROVA zal dit tot een uitvoeringsplan uitwerken. Binnen het thema duurzaamheid bij  
De Koppel zijn al enkele lesmodules over afval ontwikkeld. 
 
3.3.3 Stages 
Margreet Middag rondde in juni haar jaarstage Sociaal Cultureel Werk af. In september 
startte Karen de Lange van dezelfde opleiding met haar jaarstage.  
In december kwam Vera Stuut voor twee maanden bij ons stage lopen vanuit SCW in Zwolle. 
Zij heeft de soort van de maand 2015 uitgewerkt. 
Rob Meijerink van de opleiding Recreatie en Toerisme (Alfa College) is in juni gestart met 
stage, belangrijkste onderdeel was het opzetten van de bootverhuur en ideeën ontwikkelen 
voor het buitenterrein. Rob is in augustus voortijdig met zijn stage gestopt. 
 
Zes studenten van het Alfa College, opleiding Recreatie en Toerisme zijn in het najaar 
begonnen met adviezen voor Anjerpunt activiteiten. Als afstudeeropdracht moeten zij en 
nieuw plan voor De Koppel ontwikkelen met meer commerciële activiteiten. 
 
Maatschappelijke stages   
Sinds deze stage niet meer verplicht is, komt dit weinig meer voor. We hebben twee 
stagiaires gehad, een van het Vechtdal College en een van de Nieuwe Veste.  
Allebei hebben ze 30 uur stage gelopen en allerlei klussen gedaan, zoals helpen bij 
kinderfeestjes, ingeschakeld bij het Vechtival, lesbrief Natuurbingo gemaakt, vitrines en 
vakken ingericht en in beheer gestaan.   
 
3.3.4 Jeugd en jongeren buiten het onderwijs 
Bij De Koppel kwamen ook afgelopen jaar regelmatig BSO’s op bezoek en werden 
programma’s op locatie verzorgd.  
 
3.3.5 Volwassenen  
In 2014 zijn een aantal weekenden filmvertoningen verzorgd over amfibieën en reptielen.  
 
De volgende lezingen zijn verzorgd: 

 Natuur in het Vechtpark en Vloeivelden, beide door Johan Poffers 

 Water door de eeuwen, door Jan Nieuwenhuis 

 Piet Westerveld,  audiovisuele show. 
 
De volgende cursussen zijn al dan niet door derden georganiseerd: 

- cursus dieren EHBO, door de Dierenbescherming 
- Cursus zeis maaien i.s.m. Landschap Overijssel is helaas afgelast 
- Cursus inventariseren Molengoot, vanuit de werkgroep natuurdatabank van  

De Koppel, i.s.m. Vechtstromen 
- Training Groene Visite door Natuur en Milieu Overijssel 
- Ontdek! Over geloofsbeleving, door TC Kerkadvies 
- Schildercursus door Henk de Jong. 
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Verder organiseerde het IVN diverse lezingen en themadagen bij De Koppel, zoals het 
natuurontbijt, de mossendag, lezing muizen en lezing paddenstoelen. 
 
De Koppel is door Dion gevraagd een onderdeel te verzorgen in het traject ‘verduurzaming 
gemeentelijke gebouwen’, daarvoor zijn voorbereidingen gedaan en dat zal in 2015 worden 
uitgevoerd. 
 
 

3.4 Activiteitenprogramma 
 
3.4.1 Openstelling voor publiek 
De openingsuren waren in 2014 onveranderd t.o.v. eerdere jaren. De bezoekersteller stond 
op 13.964, een recordaantal! 
 
3.4.2 Evenementen en themadagen  
Natuur in uitvoering 
Eens per maand was de boswachter van Staatsbosbeheer (SBB) weer aanwezig op 
woensdagmiddag, met name voor vragen vanuit de bevolking en groene groepen over 
natuurprojecten.  
 
Kindermiddagen 
Er zijn kindermiddagen gehouden rond de thema’s kikkers, voorjaarsbloemen, 
Boomfeestdag, Pasen, slang maken van afval, vlinders, waterdiertjes zoeken, prehistorie  
(zie foto), natuurkennisspel, herfst, paddenstoelen, vogelvoer, Kerst en uilenballen pluizen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                      Een deel van de kindermiddag speelde zich in de Koppelvijver af (eigen foto) 
 

 
Evenementen  
Vechtival: op 7 juni werd het tweede Vechtival gehouden i.s.m. Staatsbosbeheer. Het thema 
was Fashion: wat is ‘in’ bij natuurbeleving, maar ook een heuse modeshow en een popkoor. 
Omdat het de zaterdag voor Pinksteren was, is een verbinding gemaakt met de 
Pinkstermarkt in het centrum. Er kwamen ca. 400 bezoekers. Zie foto. 
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                                     Voor jong en oud – ‘geen woorden nodig’ (foto Anko Zwerver) 
 

Themadagen 
Repair Café: Er zijn negen Repair Cafés gehouden. Die werden in totaal bezocht door  
418 mensen. Er zijn 14 vrijwilligers actief die helpen met de meest uiteenlopende reparaties.  
De belangstelling blijft constant goed en er is regelmatig publiciteit in de lokale media.  
Naast het duurzame karakter (beperking grondstofgebruik), wordt het sociale aspect steeds 
belangrijker. Behalve het informeren van bezoekers, vindt ook binnen het vrijwilligersteam 
kennisoverdracht plaats van technisch geschoolde deelnemers naar vrijwilligers met afstand 
tot de arbeidsmarkt. 
 
Dag van de Duurzaamheid: deze werd dit jaar groots gevierd bij gemeentehuis, met onder 
meer een dansvloer die energie opwekt. Hiermee werd een record energieopwekking 
bereikt. De Koppel was present op deze dag. 
 
Monumentendag: in samenwerking met de Historische Vereniging is medewerking verleend 
aan deze dag op onze eigen locatie, het thema was  ‘Op reis’. 
 
Macht van de Nacht: de Nacht van de Nacht is samen met het IVN gehouden. De Koppel 
verzorgde een voorleesverhaal op locatie. 
 
Natuurwerkdag: deze was gepland in november in de nieuwe tuin, maar is door te weinig 
aanmeldingen niet doorgegaan. 
 
Fruitmiddag: de pomologen gaven weer informatie over fruitboomrassen en hun verzorging. 
 
Vogelvoer maken: de demonstratie werd in november gehouden. 
 
3.4.3 Koppelsessies 
De Koppelsessies in de beoogde vorm zijn niet meer gehouden, wegens gebrek aan 
belangstelling. Wel heeft de bollenwerkgroep een uitgebreide informatiedag verzorgd,  
maar voor eigen netwerk. 
Besloten is deze sessies onder te brengen bij de themabijeenkomsten en lezingen, en bij het 
GOP. Werkgroepen daarvan kunnen initiatief nemen voor een bijeenkomst. De actualiteit 
bepaalt dan de inhoud. 
 
3.4.4 Kennisloket 
Er zijn weer diverse vragen opgelost: het determineren van gevonden soorten, informatie 
voor spreekbeurten, hulp bij overlast van vleermuizen en steenmarters. 
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3.5 Arrangementen 
 
3.5.1 Kinderfeestjes 
Er zijn 25 kinderfeestjes gehouden.  
 
3.5.2 Groepsarrangementen 
Retourtje Vecht is weer aangeboden met de partners, er is enkele malen gebruik van 
gemaakt. 
 
Er kwamen weer diverse groepen op bezoek die een programma op maat kregen: met gids, 
presentatie, vaartocht, en/of met doeactiviteiten, zoals: 
Lions, oud docenten Vechtdal, PABO studenten, Rode Kruis, Water Natuurlijk, Past Rotary, 
55plus gym, Wandelvierdaagse, Fiets4daagse, LTO fietstocht, Vecht 2 daagse, 
familiefeestjes, Caravanclub, Tieners van Toen en een delegatie raadsleden (zie foto). 
 

                  
                    Eigen foto 

 
3.5.3 Vergaderarrangementen 
Diverse organisaties benutten de locatie De Koppel voor hun vergadering of cursus: 
Vechtstromen, gemeente Hardenberg, LEF workshop, Natuur en Milieu Overijssel, 
Vechtpark, Provinciale afdelingen, Arcade en de Anjerpunten zijn enkele voorbeelden. 
 
3.5.4 Ondersteuning lokaal initiatief 
In samenwerking met provincie en gemeente spoort De Koppel duurzaamheidsinitiatieven  
in de samenleving op en probeert deze verder te helpen. 
 
Zo is ondersteuning geboden bij de Witgoed-actie in Dedemsvaart, en is een initiatief rond 
zwerfvuil in het Vechtpark in verbinding gebracht met ‘Mooi schoon’. 
Met diverse plaatselijk belangen en buurtschappen is gesproken over kansen rond 
duurzaamheid. Met De Stuw is nader overlegd hoe hun netwerken ook door De Koppel 
ondersteund kunnen worden bij initiatieven, en vice versa. Met de gemeente is een project 
gestart over energiebesparing bij zorgverleners. 
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In navolging van Zwolle en Deventer is een project Groene loper Vechtdal ontwikkeld, 
waarbij groene initiatieven aan elkaar worden verbonden en versterkt. Hiervoor is subsidie 
aangevraagd en we hopen in 2015 te starten. 
 
 

3.6 PR en communicatie 
 
De werkgroep PR werd begin 2014 opgeheven, omdat een lid ermee stopte en een tweede 
kampte met gezondheidsproblemen. Besloten is eerst de PR tegen het licht te houden 
alvorens een eventuele nieuwe groep op te starten. Milou Bosscher werd bereid gevonden 
om op vrijwillige basis ons PR plan op te frissen. Met dat plan en een plan voor de 
Anjerpunten in de maak gaan we eerst verder aan de slag.  
Deelname aan het Cominto-project van Museum Mondial heeft geleid tot beter zicht op onze 
doelgroepen en de ontwikkeling naar een digitale nieuwsbrief. Een hele omslag!  
Deze vervangt Koppelnieuws en Koppelflits. 
Ook op het gebied van Facebook en Twitter heeft het project kennis opgeleverd. Het bereik 
via deze media stijgt nog steeds. 
 
Verder blijven de website, de wekelijkse persberichten, de posters, de advertenties,  
de Koppelfolder en presentaties op beurzen en publieksactiviteiten belangrijk. 
Barend van Zadelhoff schreef weer een serie artikelen in de Groene Gramsberger. 
De Natuurpagina in De Toren verviel en werd vervangen door een maandelijkse column.  
Die werd in 2014 als volgt ingevuld: 
 

maand schrijver onderwerp 

jan. Nico Arkes intro 

feb. Wiebe Tolman kikker 

mrt. Bert Stegeman grutto 

apr. Jan Meilink bijen 

mei Hillie Waning steenmarter 

juni Jan van Hoek vleermuis 

juli Mark Zekhuis akkerranden 

aug. John Roeden spreeuw 

sept. Dook van Gils eekhoorn 

okt. Gert Diepeveen paddenstoelen 

nov. Johan Poffers toendrarietgans 

dec. Jan van Kamer eik 

 
Presentatie op publieksactiviteiten van derden was er bij: Hardenberg Buiten,  
de Vismigratiedag in het Vechtpark, Oeverloos genieten, Landbouwdag, Krims cultuurpad  
en de Kerstmarkt. 
 
Stagiaire Margreet Middag organiseerde als opdracht een avond voor de buurtbewoners 
over De Koppel, maar daar kwamen nauwelijks mensen op af.   
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             klaproos in de natuurakker (foto Mark Zekhuis) 
 
4 De Koppel: samenwerking en kenniscentrum in 2014 
 
4.1 Samenwerking in het aanbod van het NAC 
 
Groene groepen 
Bij De Koppel zijn 12 groene groepen aangesloten. Er is overleg geweest met Natuur en 
Milieu de Vechtstreek (Ommen) over aansluiting, maar daar hebben zij op dit moment geen 
ruimte voor. 
In het derde blok heeft een aantal groepen een bijdrage aan de expositie geleverd. Met het 
IVN is een aantal kindermiddagen georganiseerd. Diverse leden van groene groepen hielpen 
bij schoolprogramma’s in De Koppel en op locatie. Daarnaast verzorgden groene groepen 
zelf lezingen en bijeenkomsten. 
 
Terreinbeheerders 
Met Staatsbosbeheer (SBB) zijn afspraken gemaakt over structurele samenwerking, onder 
meer binnen het Anjerpunt. Die was er ook al, maar is nu nader omschreven, onder meer in 
een samenwerkingsconvenant. SBB is partner in het Anjerpuntproject zoals aangevraagd bij 
de PMPC regeling van Provincie Overijssel. SBB gebruikt De Koppel ook als locatie voor 
eigen activiteiten. Specifieke afspraken zijn gemaakt over de Koppeltuinen, waarvan SBB 
eigenaar is en De Koppel gebruiker. Verder organiseerden beide organisaties samen het 
Vechtival. 
 
Met Landschap Overijssel zijn enkele pilots gedaan, zoals een cursus zeis maaien en de 
Natuurwerkdag. Deze waren in 2014 nog niet succesvol, maar gaan in 2015 in de 
herkansing. De Koppel is aangesloten bij Landschap Overijssel.   
Met LTO is geen overleg geweest vanwege personele wisseling aldaar.  
 
Onderwijsinstellingen 
Met de Groene Welle zijn afspraken gemaakt over hun inzet bij beheer van de Koppeltuinen.  
Zij hebben na de oplevering gezorgd voor de verdere aanleg van de moestuincirkel.  
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De stages vanuit SCW kregen een vervolg vanuit Almelo en Zwolle. De samenwerking met 
het Alfa College op Recreatie en Toerisme is nieuw. Daartoe is de Kenwerk erkenning 
verworven, die nodig is om deze studenten bij De Koppel stage te laten lopen. 
 
Overheid  
Met de gemeente is tweemaal bestuurlijk overleg geweest en regelmatig ambtelijk overleg 
over de algemene voortgang. De gemeente is de belangrijkste financier van het educatieve 
programma. Ontwikkelingen rond afval en energie in het thema duurzaamheid hebben geleid 
tot overleggen over de rol van De Koppel bij deze thema’s in de nabije toekomst.  
Daarnaast was de ontwikkeling van het Anjerpunt een belangrijk thema. Duidelijk is daar ook 
de samenwerking gezocht met de andere overheden binnen in Ruimte voor de Vecht en het 
Vechtpark. De samenwerking met waterschap Vechtstromen is daardoor geïntensiveerd. 
Wim Stegeman, DB lid van waterschap Vechtstromen, kwam op werkbezoek om nader 
kennis te maken. 
 
Met de gemeente Ommen is ook gesproken over mogelijke samenwerking tussen De Koppel 
en het Natuurinformatiecentrum, zowel als Anjerpunten als daarbuiten. 
In provinciaal verband heeft De Koppel namens de NME centra meegedraaid in het netwerk 
Leren voor Overijssel duurzaam. Daar is ondermeer een voorzet ontwikkeld voor het project 
Groene Loper. 
Op verzoek van de Provincie Overijssel, afdeling Landelijk gebied, is een presentatie 
verzorgd over de ontwikkelingen binnen onze sector. 
In december kwam een delegatie raadsleden op bezoek om nader kennis te maken met  
De Koppel en haar plannen. 
Lokale natuur- en milieueducatie (NME) 
Organisaties als De Wheem, het Natuurinformatiecentrum Ommen, kinderboerderij Baalder, 
Hibertad en De Kleine Tuinman worden ook betrokken bij het nieuwe Vechtival. Een aantal 
leverde daar ook een bijdrage aan.  
Met het museum Gramsbergen, Pleisterplaats Hoonhorst, het NIC Ommen en Agrarisch 
belevingscentrum Beerze, en Vechtdal Marketing is natuurlijk intensief samengewerkt  
rond de Anjerpunten.  
Met de Historische Vereniging zijn verkenningen gedaan om tot meer structurele 
samenwerking te komen. 
Met De Stuw is ook verkend of de samenwerking een meer structureel karakter kan krijgen, 
met name rond ondersteuning van lokale initiatieven. 
 
NME centra 
Met de NME centra in Overijssel (Hardenberg, Hengelo, Enschede, Oldenzaal en Deventer) 
en Natuur en Milieu Overijssel is eenmaal overleg geweest. Door bezuinigingen bij diverse 
centra kwam de tijdbesteding aan de samenwerking onder druk. Wel is onderling een nieuwe 
focus in het overleg bepaald: uitwisseling en nieuwe ontwikkelingen belichten, en minder op 
samen projecten ontwikkelen. Zo is een bijeenkomst deels gewijd aan de mogelijke inzet van 
zorgcliënten.  
Ook is verkend of andere centra nog kunnen aansluiten, zoals De Sluuspoort en  
Wonderreijk Twente.  
Via De Koppel en NMO waren de centra vertegenwoordigd in het programma ‘Leren voor 
Overijssel duurzaam’, dit streeft naar betere inzet van sociale instrumenten bij het bereiken 
van duurzaamheidsdoelen. Het kent brede samenwerking uit allerlei sectoren, op thema. In 
vijf deelnetwerken zijn in 2014 de speerpunten voor de samenwerking in de komende jaren 
bepaald. Naast de regiegroep heeft De Koppel deelgenomen aan de deelnetwerken 
biodiversiteit en energie. Daar is onder meer het project Groene Loper uit voortgekomen. 
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Bedrijven 
De samenwerking met bedrijven is zowel financieel als op andere manieren. 
Zo ontvingen we weer een financiële bijdrage van Sympany (voorheen KICI) en Countus. 
Opslagruimte wordt mogelijk gemaakt door de firma Brunink. Cogas sponsorde het 
Vechtival. Met bakkerij Slatman is een Vechtdalkoekje ontwikkeld dat in 2014 op de markt 
kwam, 10 cent per verpakking gaat naar De Koppel. Zie foto. 
 

                     
                         Eigen foto 

 
De Rheezerbelten en Total Outdoor Events zijn partner in het Anjerpunt. Met een aantal 
bedrijven zijn ideeën ontwikkeld voor gezamenlijke arrangementen om in de markt te zetten: 
Grand café Docks, Freewheel outdoor en Camping de Klashorst. 
Er is contact geweest met een ondernemer die een Natuursportcentrum bij de kanobaan wil 
beginnen. 
Met de Baalderborg is breed gekeken naar samenwerking, onder meer ook met hun 
werkbedrijfjes, ten behoeve van bijvoorbeeld de winkel en de horeca.  
Lilian Bults, zelfstandig coach heeft interesse om de locatie als cursuslocatie in te zetten.  
Met het Dienstenbedrijf wordt gekeken hoe hun cliënten ingezet kunnen worden binnen onze 
ontwikkelingen. 
Het lidmaatschap van OCH levert vele nieuwe contacten op. 
Met de communicatiedirecteur van Enexis is gesproken over samenwerking op 
duurzaamheid. 
De Rabobank zal maatschappelijk partner worden van de 5 Anjerpunten. 
 
4.2 Samenwerking in groen Hardenberg 
De 12 groene groepen van het Groen Overlegplatform kwamen tweemaal bij elkaar.  
De vergaderingen werden voorgezeten door de voorzitter van het Koppelbestuur vanwege 
een vacante voorzittersfunctie. Dick de Waard meldde zich eind van het jaar als kandidaat 
voor het voorzitterschap, hij is in december door het bestuur aangesteld. 
Henk Claus van WBE de Akkerlanden was na zijn ziekte weer terug aan de GOP-tafel.  
Hillie Waning van SNNO behaalde het diploma Plaagdierpreventie Steenmarter. 
 
Agendapunten waren de samenwerking binnen het GOP zelf, de Anjerpunten,  
Grensoverschrijdende samenwerking, nieuw agrarisch natuurbeheer (collectieven, 
akkerranden), en onderlinge uitwisseling.  
De ondersteuning voor lokale natuur- en milieugroepen vanuit Natuur en Milieu Overijssel op 
het gebied van ruimtelijke ordening en natuur gaat veranderen. De financiering door de 
provincie hiervoor is gestopt. Het idee is nu om in de provincie een netwerk op te zetten van 
vrijwilligers die deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en natuur (wetgeving 
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en beleid) en die bereid zijn om hulpvragen van lokale natuur- en milieugroepen te 
beantwoorden. Voorlopig worden deze personen ‘ruimtecoaches’ genoemd.  

 
Namens het GOP zaten Rein Lont en Ans Naber (adviseur) in het Groen Platform Vecht om 
de samenwerking in het Vechtdal te organiseren. In dat kader is ook een uitwisseling met 
Duitse groene groepen opgezet. Een bijeenkomst in oktober had te weinig aanmeldingen. 
Met vertegenwoordigers van de BUND en Duitse overheid is overleg gevoerd hoe het 
effectiever kan. 
 
Vanuit het GOP functioneren enkele kleinere werkgroepen, zoals de Amfibieënwerkgroep en 
de Bollenwerkgroep. Deze laatste sloot een convenant met de gemeente over gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. 
 
Staatsbosbeheer is adviseur van het GOP en draaide mee in de Amfibieënwerkgroep. 
 
In 2014 was de directeur van De Koppel bestuurslid van de stichting Recreatie en Toerisme 
Hardenberg. Hier is gewerkt aan het realiseren van een internetportaal om de regio 
Hardenberg beter vindbaar te maken, en het maken van een plan om de samenwerking 
binnen de regio op het gebied van recreatie te verbeteren.  
 
4.3 Kenniscentrum 
 
Natuurdatabank  
De werkgroep Natuurdatabank bestaat uit 4 personen: Bauk Reitsma ( IVN),  
Jan Achterkamp (IVN) , Constance ten Caat (vrijwilligster De Koppel) en Immy van Huizen 
(beheerder De Koppel).  
De aansluiting op de landelijke NDFF is nu volledig operationeel. In totaal zijn er   
2.778 waarnemingen ingevoerd. In 2014 is de groep bezig geweest met het invoeren van 
particuliere waarnemingen van de familie Den Hollander uit Diffelen, die de soorten in hun 
tuin graag willen vastleggen, en losse waarnemingen van bezoekers en vrijwilligers of 
waarnemingen die per telefoon of via de site binnenkomen.  
 
Overige ingevoerde waarnemingen komen van de werkgroep Das & Vecht, van de 
werkgroep amfibieën en reptielen (SBB) en van IVN ( wintertellingen, tellingen 
natuurgebieden, zowel planten als vogels en oude waarnemingen). 
 
Op 6 en 14 mei  is er o.l.v. Martijn Schiphouwer (Waterschap Vechtstromen) een 
informatieavond geweest over het  inventariseren in de Molengoot. Er waren gemiddeld  
7 deelnemers. Naar aanleiding van deze cursus is er een paar keer bij de Molengoot 
geïnventariseerd en zijn de gegevens ingevoerd. Tevens wordt er nu elk jaar 
geïnventariseerd in de nieuwe Koppeltuin. 
 
Verzoeken om gegevens kwamen van: 
  

 de gemeente (de heer Groenendijk, november) gegevens over het Vechtpark 
Centrum Uiterwaard; 

 De Groene Welle: over de Hui, monding Radewijkerbeek en centrum Hardenberg; 

 Een enkele particulier.  
 
Adviesorgaan GOP  

Zie 4.2 
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5 Organisatie 
 
5.1 Personeel en vrijwilligers  
 
In het team en bestuur zijn geen personele wisselingen geweest. De aanstelling voor de 
projectmedewerker duurzaamheidseducatie is verlengd. 
 
Henk Wassink en Herman Hijink (IVN) gaven aan in principe niet meer beschikbaar te  
zijn voor Koppelactiviteiten. In noodgevallen mogen we altijd bellen. 
 
Op de vrijwilligersmarkt in Gramsbergen begin van het jaar heeft De Koppel zich 
gepresenteerd met onder meer vacatures voor gastvrouwen en –heren. 
 
Het jaarlijks uitje in september ging naar Noordwest Overijssel. Een prachtige boottocht 
vanuit Ossenzijl (zie foto), en daarna lunch in Zwartsluis met aansluitend een 
keuzeprogramma, onder meer De Sluuspoort en Zintuigentuin. 
 

                       
                           Eigen foto 

 
In het najaar was er weer een BHV bijscholing. 
 
De werkgroep PR werd opgeheven. Livia Leijsen stopte helemaal met haar vrijwilligerswerk, 
Febo Huisman blijft als vrijwilliger actief, evenals Nico Arkes. Milou Bosscher herschreef het 
communicatieplan. Het team kijkt naar vervolg op deze werkgroep. 
 
Na de uitbreiding van de Koppeltuin naar Koppeltuinen is de tuinwerkgroep wat anders van 
samenstelling geworden. Een aantal individuele vrijwilligers doet klussen in de tuin direct 
onder aansturing van de beheerder. De onderhoudsploeg van IVN doet een aantal 
deeltaken, evenals Groene Welle. Voor de moestuinen heeft zich een heemtuingroep 
aangemeld en zullen nog meer vrijwilligers worden geworven. SBB vrijwilligers zijn op de 
achtergrond beschikbaar. Vanwege de grotere maaiopgave zullen nog andere partners nodig 
zijn. 
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Een aantal gastvrouwen en gastheren van de werkgroep beheer volgden een workshop 
‘Gastvrijheid’ van Vechtdal Marketing, de directeur had eerder al aan een managementversie 
deelgenomen. De werkgroep is geïnformeerd over de ontwikkeling Anjerpunt tijdens de 
reguliere bijeenkomsten, in december is een brainstorm gehouden over de gastvrijheid en de 
wensen daarin. 
Margreet Middag was nieuw in de werkgroep beheer, Herman Slatman stopte. 
 
5.2 Voorzieningen 
In april kreeg De Koppel een subsidietoezegging voor het Anjerpunt waardoor de 
langgewenste uitbreidingen gedaan kunnen worden. Voordat de bouw uiteindelijk in 2015  
zal starten zijn alle voorbereidingen getroffen zoals alle tekeningen en vergunningen, en 
aanbesteding van de bouw. De gemeente heeft de bouwbegeleiding in handen. Ook zijn al 
plannen gemaakt voor de inrichting van de vergaderzaal en ontvangstruimte, en de winkel. 
De Koppeltuin ging ook in april op de schop en was begin juli klaar. 
 
Ook rondom De Koppel werden nog verbeteringen doorgevoerd. Het terrein rond de sluis 
werd bestraat. De sluis werkte niet helemaal naar behoren, waardoor deze slechts 6 weken 
open kon zijn. Het Vechtpark is inmiddels mooi groen, en er lopen Hereford runderen als 
begrazing. 
Met gemeente en waterschap is overleg geweest over de verdere samenwerking binnen het 
Vechtpark: de verantwoordelijkheden voor de Koppeltuinen, de rol en functie van de 
kanobaan en het functioneren van de sluis waren onderwerp van gesprek. 
 
 

6 Financiering 
 
In 2014 werd de eerste ronde bezuinigingen geëffectueerd, die eerder door de gemeente 
was aangekondigd: op jaarbasis € 15.000,-- minder. Ook werd bekend dat dit in 2015 
gevolgd zal worden door een inkoopkorting van 4%. 
 
De Koppel is een ANBI instelling. De regels voor publicatie zijn gewijzigd, deze 
aanpassingen heeft De Koppel doorgevoerd. 
 
Het complete financiële verslag is opgenomen in de jaarrekening 2014, waarvan hier een 
samenvatting wordt gegeven. 
  
De projecten betreft projectsubsidies van Ruimte voor de Vecht, de Provincie Overijssel en 
gemeentelijke bijdragen voor duurzaamheid. Verder zijn er de inkomsten van dienstverlening 
door de Natuurdatabank en de bijdrage van KICI. 
 

De overige inkomsten omvatten de horeca, activiteiten en arrangementen.  
 

Totaal inkomsten     € 220.620,-- 

(Negatief) saldo 2013  - € 3.980,-- 

Aandeel gemeentelijke basissubsidie (DVO) in de inkomsten 75% 

Aandeel projecten in de inkomsten (incl. KICI) 19% 

Aandeel overige inkomsten    6% 
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Bijlage 1 
 
 
Bestuur, personeel en groene groepen per 1 maart 2015 
 
 
Bestuur 
Dick Altena (voorzitter) 
Annet Herbert (plaatsvervangend voorzitter) 
Jan Achterkamp (penningmeester) 
Mieke Belt (secretaris) 
Derk-Jan te Rietstap (algemeen bestuurslid) 
 
Medewerkers 
Ans Naber (bestuursdirecteur) 
Ariane Kamerman (medewerker educatie en PR) 
Immy van Huizen (beheerder) 
Miriam Gerrits (educatief medewerker duurzaamheid) 
 
Aangesloten groene groepen 
IVN afdeling Hardenberg/Gramsbergen 
Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel 
Weidevogelbescherming Avereest 
Weidevogelbescherming Hardenberg 
Dierenbescherming, afd. Noord-Overijssel 
Vereniging voor Bijenteelt 
Stichting Vitaal Platteland 
Wildbeheereenheid (WBE) De Vechtstroom 
WBE De Akkerlanden 
WBE Tussen Vecht en Dedemsvaart 
Hengelsportvereniging De Dobber 
Stichting Das & Vecht 
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Bijlage 2 
 
Afkortingenlijst 
 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 
BHV Bedrijfshulpverlening 
BO  Basisonderwijs 
BSO  Buitenschoolse opvang 
BUND Bund fur Umweltschutz und Naturschutz Deutschland 
CMV  Cultureel Maatschappelijke Vorming (opleiding hogeschool Windesheim) 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst (met gemeente Hardenberg) 
EHS Ecologische hoofdstructuur 
GLB Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
GOP  Groen Overleg Platform 
GPS Global positioning system, methode van navigeren 
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
KICI Kleding inzameling charitatieve instellingen 
LTO Land- en tuinbouworganisatie 
NAC  Natuuractiviteitencentrum 
NDFF Nationale Datadank Flora en Fauna 
NME  Natuur- en milieueducatie 
NOH  Natuurontdekhoek 
PABO Pedagogische academie basisonderwijs 
PR  Public Relations 
RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie  
ROC Regionaal Opleidingen Centrum 
SBB Staatsbosbeheer 
SCW Sociaal Cultureel Werk (opleiding) 
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VO  Voortgezet onderwijs 

 
 


