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Kortweg 2015 

 
De Koppel bestond dit jaar alweer 15 jaar. Dat is bescheiden gevierd door de officiële 

opening van de aanbouw. Een mooie serre en een extra vergaderzaal als investering in  

de toekomst van De Koppel als NAC en als Anjerpunt. 

Ruimte die gevuld kan gaan worden met meer gasten, die we op verschillende manieren 

krijgen. Het vele netwerken en presenteren, leidt ertoe dat we meer gevonden en gevraagd 

worden. 

Als vergaderlocatie, als partner in projecten, als locatie voor een mooie beleving.  

Ook dit jaarverslag laat weer zien dat de diversiteit aan bezoekers groter wordt.  

 

Dat leidt ook tot kritische vragen. Worden we niet teveel een toeristische attractie of een 

zalencentrum? 

Met onze educatie willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Dat willen we ook doen door 

nieuwe vormen, die andere mensen binnenbrengen. Deze gasten kunnen we laten 

kennismaken met natuur en duurzaamheid. Zonder dat we ons doel, behoud en herstel van 

biodiversiteit, verliezen. Met behoud en zelfs beter bedienen van de bestaande doelgroepen. 

En met behoud van het via groene deskundigen werken aan meer natuurkwaliteit. 

Sterker nog, per saldo zullen we het doel dichter benaderen. Door kwaliteit waar het moet 

en kwantiteit waar het kan. 
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1 Educatie en activiteiten  

1.1  Exposities en informatie 
 
1.1.1  Wisselexposities jaarthema. 
 
Het jaarthema 2015 was ‘Natuur dichtbij’.  
De grote wisselexposities stonden in dit thema. 
 
Van januari tot en met april was ‘Tuin vol geheimen’ de titel van de expositie, met veel 
informatie over natuur die je in je eigen tuin kunt vinden en houden. Zo was er een 
insectenhotel te zien, maar ook een onderdeel over vlinders. Leerlingen van de  
Groene Welle zorgden voor een onderdeel met kruiden en groenten. 
 

                            
 
In mei kwam ‘Natuur als buur’. 
Planten en dieren die iedereen wel in de tuin wil: zangvogels, egels, vlinders.  
Mol en Muis met een spannende kruipgang. En heel veel kleine kruipers die je normaal  
niet ziet. 
 
In september gingen we van de vriendelijke soorten naar dieren die vaak als lastig of eng 
worden ervaren.’Hoezo lastpakken?’ belichtte onder meer de kraaiachtigen, wespen en 
slakken. We leerden ze beter kennen en zagen dat ook dit heel bijzondere dieren met  
goede eigenschappen zijn.  
  
1.1.2  Overige exposities 
 
Duurzaam Natuurlijk, watt LED je  
Deze expositie biedt basisinformatie over duurzaamheid en energie en de projecten in de 
regio. Door het aanbieden van aantrekkelijke onderdelen voor de jeugd, wordt dit onderwerp 
ook voor ouders laagdrempeliger. Daarom is het model van het energieneutrale huis 
voorzien van verlichting en verwijzingslichtjes. Verder zijn de onderdelen over water en afval 
aangepast. De expositie fungeert ook als basis voor de verschillende lesprogramma's. 
Na de opening van 20 oktober is info over alle duurzame onderdelen van het Koppelgebouw 
toegevoegd. 
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Soort van de maand 
De expositie ‘Soort van de maand’ belichtte 12 planten en dieren die iedereen denkt te 
kennen: sneeuwklokje, mol, veldmuis, kievitsbloem, pimpelmees, lieveheersbeestje, 
dagpauwoog, egel, naaktslak, kruisspin, roodborst en winterkoning. Vera Stuut maakte 
prachtige decors in de vakken van de Natuurontdekhoek, Jan van Kamer schreef er soms 
onverwachte weetjes bij.  
 

 
het roodborstje bij Joke Soer op de voedertafel 

 
 
Mini-exposities 
In de filmzaal hingen achtereenvolgens foto’s van Bert Stegeman, Ko van Vuure en de 18 
beste foto’s van de fotowedstrijd ‘Natuur in de tuin’. Winnaar was Edwin Westerhof met een 
foto van zijn kat in de tuin. 
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1.1.3  Basisexpositie water en natuur 
 
De realisatie van deze expositie start in januari 2016. In het najaar is een offertevraag 
uitgezet, waarna NatuurVerhuur als uitvoerder uit de bus kwam.  
 
1.1.4  Doe-plekken 
  
De Natuurontdekhoek (NOH) blijft de plek in De Koppel met uitdagingen voor alle zintuigen, 
waar kinderen en volwassenen zich uren hebben vermaakt. 
 
De Koppel heeft een ‘minibieb’ ingericht: gratis een boek meenemen en je boek brengen dat 
je over hebt, een mooi ruilsysteem.  
 
Koppeltuinen 
De nieuwe Koppeltuinen worden goed gebruikt als wandelgebied. Ook zijn er naast het 
Vechtival activiteiten gehouden zoals de Vechtdaldag en opening Cultuurkoepel.   
 
De moestuinen kenden wat aanloopproblemen, doordat de afwatering niet goed was. 
Groene Welle studenten hebben zandpalen geplaatst om dit te verhelpen.  
In februari is een informatiebijeenkomst gehouden om de mogelijkheden van de tuin te 
presenteren aan belangstellenden. Er is een heemtuingroep opgestart die een deel van de 
tuin gaat inrichten, en er zijn enkele tuiniers begonnen met een moestuin. De rest van het 
terrein is ingeplant en ingezaaid door tuinvrijwilligers en Groene Welle. 
 
De bijenvereniging heeft een bijenstal achterin de Koppeltuinen gebouwd. 
In het najaar heeft schaapherder Henk van der Sar zijn schapen laten grazen in de 
Koppeltuinen. Een mooie extra attractie voor de gasten en het terrein is weer ‘gemaaid’! 
 
In de maanden juli en augustus waren bij De Koppel kano’s te huur in samenwerking  
met Total Outdoor. 
 

1.2  Educatieprogramma 
 
1.2.1  Aanbod basisonderwijs 
Elk blok was er een lesprogramma bij de jaarthema-expositie. Bij ‘Tuin vol geheimen’  
was het programma voor groep 5 en 6. Hier maakten 8 klassen gebruik van.  
‘Natuur als buur’ was voor groep 3 en 4, er kwamen 11 klassen. 
De lastpakken kregen bezoek van 5 groepen 7 en 8 en 2 groepen 4.  
 

 
 
Leerlingen van  
de Morgenster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Programma’s uit het doorlopende aanbod of op maat werden verzorgd voor: 
 
Thema natuur 
Kastanjehof groep 2/3, vlinders en egels 
De Wissel, uilenballen 
Triangel uit Almelo, uilenballen 
De Wissel: de imker 
De Wissel, thema water 
De Pölle, uilenballen en waterdiertjes. 
 
Thema duurzaamheid: 
Pr. Ireneschool, groep 7/8, op ontdekkingstocht met Ko Koppel 
Pr. Ireneschool groep 5/6, energie en isolatie 
De Kern, groep 7/8, duurzame energie en Warme truiendag  
De kern groep 5/6, op ontdekkingstocht met Ko Koppel. 
 
In februari was er een tijdelijk speciaal programma rond de Warme truiendag.  
Daarvoor kwamen drie klassen langs. 
 
 
 
Op locatie werden ook diverse lessen verzorgd: 
De Klimop (De Krim), naar de Vloeivelden met  
Johan Poffers 
De Bron (De Krim) tweemaal, uilenballen met  
Wiebe Tolman en Tinus Ekkelenkamp   
Elzenhof (Baalder), imker Berto Meeuwissen 
(zie foto) 
St. Jozef (Slagharen), ook de imker 
CBS De Akker (Gramsbergen) i.c.m. een school  
uit Laar, natuur met Wiebe Tolman en Miriam Gerrits  
Elzenhof (Baalder) driemaal uilenballen,  
onder leiding van Tinus Ekkelenkamp en  
Wiebe Tolman. 
 
 
 
 
 
Met ROVA is gewerkt aan een lesprogramma voor het onderwijs rond zwerfafval. Er is 
nauwe samenwerking geweest om tot een gezamenlijk project te komen om zwerfafval te 
bestrijden. In aanleg zou dit resulteren tot een lespakket voor het voortgezet onderwijs,  
later werd dit bijgesteld met het basisonderwijs als doelgroep. Om dit tot een succesvol 
project te maken, is er een koppeling gelegd met de wandelvierdaagse in de gemeente 
Hardenberg. Om van dit lesprogramma een beleving te maken, ligt er een mooi plan in  
het verschiet. 
 
Met de gemeente is een lesbrief ontwikkeld voor een bezoek aan het duurzame 
gemeentehuis. 
 
De jaarlijkse voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid (initiatief van Urgenda) is in 
Hardenberg gecoördineerd door De Koppel. Negen groepen meldden zich aan en zeven 
voorlezers -waaronder wethouder De Vent- hebben zich actief ingezet in de kernen 
Rheezerveen, Dedemsvaart, Heemse en Hardenberg.  
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Zowel de scholen als de voorlezers hebben allen een op de betreffende groepen gericht 
boek gekregen én een handleiding hoe het gesprek aan te gaan met de leerlingen wat 
betreft duurzaamheid 
 
1.2.2  Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs 
In maart was er weer Kunstkick, vier klassen van het Vechtdal College volgden bij De Koppel 
de workshop tekenanimatie van de gastdocent. 
Het Vechtdal College ging in mei waterdiertjes zoeken in de Koppeltuinen. 
Op 29 mei en 5 juni presenteerden VO-scholen hun projecten voor de Vecht in het 
provinciehuis te Zwolle. Uit onze regio deden mee: Groene Welle Hardenberg, met een 
advies aan Staatsbosbeheer over het beheer van de Monding Oude Radewijkerbeek, 
Internationale school Eerde met een advies aan waterschap Vechtstromen  
over belevingspunten langs de Vecht, en het Vechtdal College Dedemsvaart met een plan 
voor Vechtdal Marketing om De Vaart beter beleefbaar te maken. Deze laatste klas won met 
haar flitsende presentatie de juryprijs. 
Na de zomer meldden zich weer drie scholen voor het volgende seizoen: Vechtdal College 
Dedemsvaart, Groene Welle en Internationale school Eerde 
  
Greijdanus 
Alle brugklassen van het Greijdanus (ruim 200 leerlingen) brachten ons een bezoek van  
18 t/m 21 augustus. Een groep ging aan de slag met een duurzame speurtocht. De andere 
helft kreeg een (aangepaste) lesbrief in handen voor de expositie ‘Natuur als Buur’.  
 
Alfa College 
Een groep van 35 1e jaars onderwijsassistenten bracht ons op 25 augustus een bezoek.  
Ze vroegen om een biologie georiënteerd programma. Ze gingen met gids Gert Diepeveen 
het Vechtpark in (flora, fauna, de Vecht, etc.) en o.l.v. gids Hillie Waning de Koppeltuinen in 
(waterdiertjes en insecten, etc.).  
 
De samenwerking met Groene Welle als praktijklocatie is voortgezet: op maandag wordt  
De Koppel als lesruimte gebruikt, en de Koppeltuinen waren oefenruimte voor 
onderhoudswerkzaamheden en het uitdenken van beheerplannen.   
 
Zes derdejaars van het Alfa College, opleiding Leisure and Hospitality schreven 
zogenaamde ‘Afdelingsplannen’ met De Koppel als praktijklocatie. Er werden diverse 
adviezen geschreven voor het realiseren van arrangementen, routes en activiteiten. 
 
Ook drie leerlingen van het Goois Lyceum (Technasium) schreven een voorstel voor extra 
voorzieningen in de tuinen. 
 
Het beoogde project voor VO rond zwerfafval, in samenwerking met ROVA, is wel 
onderzocht maar zal voorlopig nog niet worden uitgevoerd. Prioriteit gaat naar 
basisschoolleeftijd. 
 
1.2.3  Stages 
De Koppel is erkend leerbedrijf bij Calibris (voor SCW) en Kenwerk (Leisure and Hospitality). 
Van januari tot juli was Karen de Lange als SCW stagiaire vanuit Almelo twee dagen per 
week aanwezig. Zij heeft onder meer de infobijeenkomst voor de moestuin opgezet.  
In januari liep ook Vera Stuut vanuit dezelfde opleiding, maar dan in Zwolle, stage.  
Zij verzorgde de vakken ‘Soort van de maand’. 
 
Er hebben zich geen maatschappelijke stagiaires gemeld. 
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1.2.4  Jeugd en jongeren buiten het onderwijs 
De BSO’s komen regelmatig op eigen gelegenheid De Koppel bezoeken tijdens de 
openingstijden. Verder kregen we de volgende groepen op bezoek waarvoor een speciaal 
programma is gemaakt: 

 Jongeren zorgboerderij Peppelhoeve  

 Scouting Dedemsvaart 

 Jonge mantelzorgers  

 IVN jeugdleden Hengelo via het IVN 

 Kinderen uit Wit-Rusland. 
 
Voor BSO’s en kerken is het spel Koppel je Kennis aan energie in Hardenberg te leen.  
Het spel is uitgeleend aan OBS De Kern en CBS De Vlinder in het kader van projecten op 
het gebied van duurzame energie. Meerdere groepen binnen deze scholen hebben er 
gebruik van gemaakt.  
 
1.2.5  Volwassenen  
De volgende lezingen en cursussen zijn gehouden: 

 Natuurlijk tuinieren door Heilien Tonckens, initiatief Groene Welle 

 Paddenstoelen door Gert Kremer, initiatief IVN  

 Natuur in het Vechtpark en Ruimte voor de Vecht, initiatief Johan Poffers 

 Dassen in het Vechtdal, initiatief Das en Vecht 

 Excursie Koppeltuinen en Vechtpark, initiatief IVN 

 Cursus microscopie, initiatief IVN 

 Vogels in de winter Geert de Vries, initiatief IVN 

 Multimediashow West Canada, initiatief Piet Westerveld. 
 
De Koppel organiseerde zelf enkele avonden over duurzaamheid, te weten over 
zonnepanelen en ‘Van rentmeester naar Roofridder’ door Hans de Jong. 
 
Verder is er op het thema duurzaamheid ook op locatie gewerkt. Voor Dion zijn workshops 
verzorgd voor gebouwbeheerders over de gedragsmatige kant van energiebesparing.  
Ook participeerde De Koppel in de jury voor de bespaarplannen. 
Voor Ommen Samen Sterk is een workshop verzorgd. 
Voor Beter Wonen zijn twee bewonersbijeenkomsten over energie verzorgd. Daarvoor is een 
interactieve quiz ontwikkeld. Deze wordt nu ingezet binnen een presentatie voor 
volwassenen die meer willen weten over hun eigen energiegebruik en energierekening. 
Spelenderwijs komt er een aantal besparingstips voorbij. Dit is een onderhoudende 
presentatie van ongeveer een uur, die actief aangeboden gaat worden aan groepen als 
Plaatselijk Belangen. De presentatie is al ingezet tijdens een zakelijk bezoek en daar positief 
ontvangen. 
 
1.3  Activiteitenprogramma 
 
1.3.1  Openstelling voor publiek 
De Koppel trok in 2015 13.721 bezoekers. 
De openingstijden waren ongewijzigd. Tijdens de verbouwingen bleef het centrum gewoon 
open, al was dat af en toe lastig. 
 
1.3.2  Evenementen en themadagen  
Natuur in uitvoering 
Na jaren is dit ‘boswachterspreekuur’ in 2015 komen te vervallen. Met Staatsbosbeheer is 
gewerkt aan nieuwe gezamenlijke activiteiten.  
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Kindermiddagen 
In 2015 zijn kindermiddagen gehouden met de thema’s egels, knuffeldieren, vlinders, bijen, 
Piep de muis (stageopdracht), lieveheersbeestjes, uilen, tweemaal waterdiertjes, eten uit de 
natuur (deze bleek ook voor volwassenen erg leuk!), muizen, nachtvlinders kijken, 
paddenstoelen en herfsttafel maken, vogelvoer maken, kerst en uilenballen pluizen. 
 

                    
                          Na het zoeken in de natuur, kon er gegeten worden uit de natuur…. 

 
Repair Café 
In 2015 zijn weer acht goed bezochte Repair Cafés gehouden, in samenwerking met PKN. 
Specials waren onder meer verstelwerk, fietsband plakken, vakantiespullen, senseo’s, 
breiwerk en kerstverlichting. Echt duurzaamheid in de praktijk! 
 
Vechtival 
Zaterdag 6 juni vond onder een stralende zon het derde Koppel Vechtival plaats. Bushcraft 
rangers, vissers, kano’s, vlotten bouwen, natuur ontdekken, kinderspelen, schapen hoeden, 
broodjes bakken met de boswachters, lekker eten en drinken, muziek, het was allemaal te 
zien en te doen. Drie volle boten gingen op vaarexcursie. Cabaretduo Bertus en Wim zongen 
speciale liederen over het Vechtdal en De Koppel. En..... bestuurders gingen te water….  
Om 12.30 uur was namelijk de officiële ingebruikname van de nieuwe Koppeltuinen. 
Wethouder Jannes Janssen, waterschapsbestuurder Jan van Hoek, ontwerpster Carmela 
Bogman en boswachter Nico Arkes onthulden eerst een informatiebord. Daarna volgde de 
blote voetenroute: schoenen en sokken uit en de grond voelen onder de voeten, een van de 
manieren om natuur te beleven (zie foto). En daarmee was de ingebruikname het bewijs dat 
natuur beleven voor alle leeftijden plezier is!  
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Overige themadagen 

 Fotowedstrijd en prijsuitreiking ‘Natuur in de tuin’ 

 Fair Fashion event, met duurzame kleding, make up en sieraden 

 Nacht van de nacht, samen met IVN  

 Natuurwerkdag 
 
1.3.3  Kennisloket 
Ook dit jaar zijn weer vele vragen afgehandeld. Verder is de Kennisbank voor duurzaamheid 
opgericht , zie 3.4.4.  
De Koppel is ook de plek om oude spullen in te leveren die nog herbruikbaar zijn, maar die  
je  niet altijd kwijt kunt via de gemeente of soms liever aan een goed doel geeft. Er is een 
verzamelpunt ingericht voor kurken, cartridges en oude telefoons, kaarsvet en doppen.  
Alles gaat naar goede doelen. Met name de doppen zijn een groot succes. 
 
1.4  Arrangementen 
 
1.4.1  Kinderfeestjes 
Er werden 26 kinderfeestjes gehouden, met pieken in voorjaar en najaar. 
 
1.4.2  Groepsarrangementen 
Groepen kunnen op allerlei manieren bij De Koppel terecht. Zo zijn er groepen die het 
centrum als (al dan niet verplichte) tussenstop in hun activiteit aandoen voor een bezoek  
en een consumptie. 
 
Dat deden in 2015 bijvoorbeeld:  

 Vrouwen van Nu fietstocht 

 Leontiens Ladies Ride 

 Fietsclub Slagharen 

 Familiefietstocht 

 Wandeltocht Vrouwen van Nu 

 Vechtdalfietsvierdaagse  

 Rotary midnight walk 
 
Daarnaast zijn er arrangementen die gebruik maken van de aanwezige activiteiten en 
aanvullende lezingen of excursies. Deze zijn in 2015 verzorgd voor: 

 Groen Links, kennismaking nieuwe fractieleider 

 Twee familiedagen  

 Afscheidsreceptie gemeenteambtenaar 

 Werkbezoek Staatsbosbeheer Noord Brabant 

 Vecht 10 jaar in beheer bij waterschappen 

 Sociëteit de Stuw 

 Carinova 

 Delegatie nme centrum Hengelo (in oprichting) 

 Deelnemers Europees project De Stuw 

 Dox Support medewerkersuitje 

 Tweemaal Retourtje Vecht. 
 
1.4.3  Vergaderarrangementen 
Een aantal organisaties gebruikt De Koppel regelmatig als vergaderlocatie. Bijvoorbeeld 
waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, ROVA, De Stuw, de Anjerpunten,  
Groene Welle en Kunst en cultuur. 
Er waren dit jaar ook enkele bijzondere arrangementen, zoals een grote bijeenkomst van 
Vechtstromen waarbij vele deelgroepen door het hele gebouw zaten. 



12 

 

Maar ook de Vechtdaldag van Ruimte voor de Vecht, die alle faciliteiten voor 150 bezoekers 
in de Koppeltuinen hadden opgezet. Hetzelfde plan had de Cultuurkoepel voor haar opening, 
maar het slechte weer dreef de groep naar binnen, waardoor bijna letterlijk het hele gebouw 
‘op zijn kop’ moest. 
 

     
                                                                                                                       Gasten beleven de Vecht op de Vechtdaldag 

 
1.4.4  Ondersteuning lokaal initiatief 
Op dit thema zijn 2 initiatieven opgezet: samen met De Stuw en in afstemming met Hibertad 
is de Kennisbank ‘Vechtdal B(l)oeit’ opgezet, die duurzame initiatieven koppelt aan 
deskundigen die ze verder kunnen helpen. Deze is op de Dag van de Duurzaamheid 
gepresenteerd. Als deskundigen voor de Kennisbank zijn op de beursvloer een vijftiental 
deskundigen op velerlei gebied benaderd, die een toezegging hebben gedaan. Met deze 
mensen worden nu gesprekken gevoerd over de rol die zij willen en kunnen spelen.  
De Kennisbank is te bereiken via de website van De Stuw en vragen worden doorgegeven 
door een medewerker van De Stuw. De vorm waarin gewerkt gaat worden moet nog worden 
bepaald. Gedacht wordt aan duurzaamheidcafés. 
 
Om groene initiatieven te ondersteunen is na de zomer de Groene Loper gestart. Allerlei 
groene initiatieven in het hele Vechtdal-achter-Zwolle kunnen zich daarbij aansluiten om hun 
eigen project te versterken en samen meer effect voor de natuur te bewerkstelligen. In het 
najaar zijn partijen uit Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Dalfsen benaderd om de 
projectgroep te vormen. Zij gaan de initiatieven in kaart brengen en uitnodigen voor een 
gezamenlijke bijeenkomst. Niet alleen horen hier groepen bij die zich al bezig houden met 
natuur en biodiversiteit. Maar ook zorginstellingen en scholen worden hierbij betrokken.  
Met dank aan een subsidie van de Provincie Overijssel zijn er vouchers ter ondersteuning 
van de initiatieven. 
 
1.4.5  Ontwikkeling nieuwe arrangementen 
Er is in 2015 een aantal routes en speurtochten ontwikkeld die in 2016 ingezet kunnen gaan 
worden. Ook zijn arrangementen verkend met De Rheezerbelten, Landschap Overijssel 
(routeapp), Docks en Freewheel en de Historiekamer.  
Ook De Klashorst nodigde ons begin 2015 uit voor deelname in een project. 
De financiering van de projecten met Freewheel/Docks en de Klashorst is helaas niet rond 
gekomen. Bekeken wordt wat er van de ideeën toch uitgevoerd kan worden.  
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1.5  PR en communicatie 
 
Het Koppelnieuws verschijnt nu digitaal.  
Het aantal volgers op Facebook en Twitter steeg naar 297 en 642 (stand 31 december).  
De eerste aanpassingen in de folderlijn zijn doorgevoerd. Dit zal ook nog vertaling krijgen 
naar de poster en andere uitingen. Er verscheen een nieuwe folder voor 
vergaderarrangementen. 
De Anjerpunten kregen een logo en huisstijl die doorgevoerd zal worden op de locatie. 
 

           
 
Online is De Koppel naast de eigen site op diverse ander platforms vindbaar, zoals 
Vechtdaloverijssel.nl, dekrachtvangewoondoen.nl en sinds dit jaar ook op visithardenberg.nl. 
 
Er zijn weer vijf artikelen verschenen in de Groene Gramsberger, geschreven door  
Barend van Zadelhoff. Eens per maand verscheen ‘Tijd voor Natuur’ in De Toren gevuld door 
eigen medewerkers en diverse partners uit ons netwerk. Helaas heeft de Toren eind 2015 
aangegeven hier niet mee door te kunnen gaan. 
Er verschenen artikelen in de Ontdek- en beleefkrant en het Vechtpark infobulletin. 
Vechtstede Notarissen publiceerde een nieuwe Goede Doelengids waarin De Koppel 
vermeld staat. 
 
Nieuw in 2015 is een vaste plek bij omroep NOOS, iedere 4de donderdag van de maand is 
een medewerker te gast bij Edwin Westerhoff in het programma NOOS Magazine. 
 
Ook was De Koppel weer present met allerlei activiteiten op publieksevenementen,  
te weten bij:  

 Hardenberg Buiten (thema Buiten spelen) 

 Oeverloos genieten  

 Landbouwdag 

 Oogstdag Holthone 

 Watermarkt Ommen 

 Beursvloer Hardenberg 

 Kerstmarkt Hardenberg (3 dagen) 
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2 De Koppel: samenwerking en kenniscentrum in 2015 

Op 20 oktober is het 15-jarig bestaan gevierd voor de samenwerkingspartners en relaties 
met de opening van de gerealiseerde nieuwbouw.  
Dat gebeurde met het hijsen van een nieuwe banier door de speciale genodigden op dit 
feestje, onder toeziend oog van ongeveer 50 aanwezigen (zie foto). Deze banier vervangt de 
vlag die 15 jaar heeft gewapperd. Bijzonder daarbij was de aanwezigheid van oud-wethouder 
Pouwels, die een grote rol heeft gehad bij het ontstaan van De Koppel. 
Jannes Janssen, Wim Stegeman, Herman Brink en Derk Jan te Rietstap gaven hun visie op 
de rol van De Koppel vanuit hun werkvelden: gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en 
bestuur De Koppel. Met complimenten, maar ook wensen en uitdagingen voor de toekomst. 
Ans Naber blikte terug op 15 jaar en schetste kort het toekomstbeeld van een verbreed 
aanbod aan natuurbeleving rond het centrum. Eerste stap daarnaartoe is de uitbreiding van 
het gebouw. Daarna konden de gasten, een gemêleerd gezelschap van vrijwilligers tot 
bestuurders en vertegenwoordigers van bedrijven, genieten van de borrel, verschillende 
PowerPoints en een rondleiding door het vernieuwde pand. 
 
 

              
 
 
2.1  Samenwerking in het aanbod van het NAC 
 
Groene groepen 
Bij De Koppel zijn 12 groene groepen aangesloten. Zoals te lezen is bij de activiteiten 
hebben zij diverse bijdragen aan het programma geleverd. 
Verder gebruiken verenigingen en werkgroepen het gebouw regelmatig voor eigen 
vergaderingen en werkzaamheden. 
Met het IVN zijn afspraken gemaakt over de inzet van natuurgidsen voor Koppelactiviteiten 
en arrangementen. 
Ook participeert de educatief medewerker duurzaamheid in de werkgroep duurzaamheid  
van het IVN. 
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Terreinbeherende organisaties 
Bij Staatsbosbeheer vertrok Lammert Kragt als districtshoofd. Herman Brink is de nieuwe 
directeur Overijssel. Na een kennismakingsgesprek is vanuit De Koppel een 
samenwerkingsvoorstel geschreven om in de toekomst ook meer SBB activiteiten bij  
De Koppel te houden en meer gezamenlijk aanbod te ontwikkelen. Ook zal SBB participeren 
in de nieuwe expo. 
Over de Koppeltuinen zijn afspraken gemaakt aangaande beheer en gebruik. 
 
Met Landschap Overijssel (LO) is samengewerkt rond de Natuurwerkdag, Vechtival,  
Groene Loper en routes maken. De Koppel laat routes in de omgeving opnemen in de  
app ‘Wandelen in Overijssel’ van LO.   
Met LTO is het overleg weer opgestart. Met Gerry Kleene als nieuwe voorzitter en Erik Back 
als scheidend voorzitter is een voortgangsoverleg gehouden om de mogelijkheden te 
verkennen. 
 
Onderwijsinstellingen 
Ook in 2015 hebben leerlingen van de Groene Welle weer de nodige 
onderhoudswerkzaamheden in de tuin gedaan. De participatie van VMBO groen in de 
moestuinen is niet door gegaan door gebrek aan capaciteit van hun kant. 
Groene Welle startte in 2015 ook met het Groen blauw netwerk Oost, een kennisnetwerk 
waarin onderwijs en bedrijfsleven gaan samenwerken in projecten op de ‘groenblauwe’ 
thema’s rond water, natuur en landbouw. De Koppel is beoogd meeting point voor dit 
netwerk. In 2015 zijn verkenningen gedaan naar rollen en partners. Eind van het jaar is  
de subsidie voor uitvoering toegekend. 
Vechtdal Academie is een initiatief van onder meer Deltion om tussen stageopdrachten en 
opleidingen te bemiddelen, zodat de juiste (combinatie van) studenten aan de vraag wordt 
gekoppeld. De Koppel heeft hier enkele vragen neergelegd, deels i.s.m. de andere 
Anjerpunten. 
Stagiaires waren er van Sociaal Cultureel Werk en Leisure and Hospitality studenten hebben 
adviezen geschreven.  
Ook dit jaar werd De Koppel regelmatig benaderd om interviews te geven aan scholieren en 
studenten voor werkstukken en onderzoek. Van universiteiten en hogescholen waren er 
onder meer onderzoeken naar recreatieve ontwikkelingen bij nme centra, Ruimte voor de 
Vecht en inrichtingsplan Besthemer Tol. 
 
Overheid  
Op 13 maart bracht wethouder René de Vent een werkbezoek aan 
De Koppel. Hij had de portefeuille duurzaamheid overgenomen van 
Jannes Janssen en wilde nader kennismaken met onze activiteiten 
daarop. Er was op dat moment ook een schoolklas aanwezig voor 
een duurzaamheidsprogramma.  
Daarnaast was er tweemaal algemeen bestuurlijk overleg, waarbij 
met name de ontwikkelingen van De Koppel naar het 
Anjerpuntconcept een belangrijk onderwerp was, maar ook de 
bezuinigingen en aanpassing van de dienstverlenings-
overeenkomst. De gemeente heeft in het proces van de verbouwing 
een projectleider geleverd en een lening verstrekt ter overbrugging  
van de subsidie. 
 
Vanaf april was het Cleanteam van de gemeente actief als 
toezichthouder bij de sluis, in combinatie met andere 
werkzaamheden in het Vechtpark en de Koppeltuinen.  
Deze constructie is ontstaan uit de zoektocht van gemeente  
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en waterschap naar bemensing van de sluis en De Koppel voor haar nieuwe buitenterrein. 
Via het Dienstenbedrijf is deze oplossing voorgesteld.  
Met de gemeente Ommen zijn overleggen gevoerd aangaande samenwerking tussen het 
NICO en De Koppel op het gebied van nme en de Anjerpunten. 
 
Bestuurslid Wim Stegeman van het waterschap Vechtstromen bracht 18 maart een 
kennismakingsbezoek aan De Koppel om nadere samenwerkring te verkennen.  
Dit resulteerde rond de zomer in een voorstel voor meerjarige samenwerking op 
communicatie en educatie, wat in het voorjaar van 2016 door het waterschap bestuurlijk  
zal worden behandeld. 
Maar ook zal er samenwerking op andere terreinen zijn: zo is het waterschap geïnteresseerd 
om de Koppeltuinen als onderzoeksgebied voor projecten in te zetten, bijvoorbeeld in het 
bodem- en waterproject Lumbricus. 
Daarnaast is met gemeente en waterschap enige malen overleg geweest over het 
Vechtpark.  
De provincie was een belangrijke partner via Ruimte voor de Vecht, de PMPC regeling en 
‘Leren voor Overijssel Duurzaam’. Ruimte voor de Vecht levert financiële bijdragen voor 
bijvoorbeeld het Vechtival en de Anjerpunten, maar draagt ook bij aan de PR van De Koppel 
via haar kanalen. Ook worden daar interessante projecten ontwikkeld waar De Koppel weer 
in kan participeren: zo waren dat dit jaar het grensoverschrijdende natuurproject en het 
Tientorenplan. 
Via de PMPC regeling kan een groot deel van het lokale Anjerpunt worden gerealiseerd. 
‘Leren voor Overijssel Duurzaam’ organiseert netwerkbijeenkomsten. Via deelname aan het 
deelnetwerk biodiversiteit is subsidie voor het project Groene Loper Vechtdal verkregen. 
 

 
luchtfoto Vechtpark waterschap Vechtstromen 

 
Lokale natuur- en milieueducatie (nme) 
Met Hibertad is meegedacht over haar toekomstige rol en ontwikkeling als kenniscentrum. 
Er is nauwe samenwerking gezocht met het Natuurinformatiecentrum Ommen (NICO) om 
nme in het hele werkgebied Ommen-Hardenberg beter vorm te geven.  
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De financiële situatie van het NICO was echter zo nijpend dat ook de ontwikkeling van het 
Anjerpunt het centrum niet kon redden. Het sloot vlak voor de zomer zijn deuren. 
Vrij snel daarna werd De Koppel benaderd door de Kinderboerderij Ommen, zij komen op 
een nieuwe locatie en willen daar ook nme gaan oppakken.Tevens wilden zij wel een rol in 
het nieuwe te zoeken Anjerpunt nu het NICO uit beeld was. Hier zullen de samenwerkings-
mogelijkheden verder verkend worden. 
Diverse aanbieders van natuuractiviteiten hebben meegewerkt aan het Vechtival.  
Daarnaast is er steeds meer samenwerking met culturele instellingen geweest.  
De cultuurmakelaar bezocht het Vechtival, waarna afspraken zijn gemaakt over 
samenwerking met de Week van de Amateurkunst. 
Er is contact gezocht met andere evenementen in juni/juli, zoals het Ballonfestival en 
Oeverloos genieten, om te zien hoe deze en het Vechtival elkaar kunnen versterken door 
een vorm van samenwerking. 
Het bestuur van Hardenberg Buiten zocht naar meer betrokkenheid en onderlinge 
afstemming van de deelnemers. Daar is overlegd dat De Koppel, De Stuw en de 
Cultuurkoepel meer gaan samenwerken, ook op duurzaamheid. 
 
Nme centra  
Met de nme centra in Overijssel (Hardenberg, Hengelo, Enschede, Oldenzaal en Deventer) 
en Natuur en Milieu Overijssel was er ook dit jaar tweemaal medewerkeroverleg.  
Belangrijke agendapunten waren onderlinge uitwisseling en nieuwe verdienmodellen.  
Door bezuinigingen hebben veel centra het moeilijk. Gemeentelijke afdelingen verdwijnen 
soms helemaal, zoals dit jaar Hengelo, die halverwege het jaar ook in dit netwerk afhaakte. 
Andere zoeken nieuwe richtingen. Zo verzorgde De Koppel samen met de Ulebelt een 
presentatie over de kansen voor samenwerking met recreatie.  
Daarnaast is gekeken naar organisaties die het netwerk mogelijke kunnen verzorgen 
vanwege hun relatie met nme. Zo is de Sluuspoort in Zwartsluis dit jaar aangeschoven en 
zijn er contacten met het Naturhus in Almelo, een nieuw initiatief vanuit groene groepen. 
 
In het programma ‘Leren voor Overijssel Duurzaam’ heeft De Koppel binnen het deelnetwerk 
biodiversiteit deelgenomen aan de netwerkbijeenkomsten en het project Groene Loper 
ontwikkeld. De Koppel is agendalid van de Regiegroep.  
 
Bedrijven 
Er is op verschillende manieren met bedrijven samengewerkt. In andere delen is al de 
samenwerking in arrangementen en het Anjerpunt genoemd met horeca en 
recreatiebedrijven.  
Ook het met Bakkerij Slatman ontwikkelde Vechtanjertje verkoopt nog steeds goed. 
Er is nauwe samenwerking geweest met ROVA om tot een gezamenlijk project te komen om 
zwerfafval te bestrijden. In aanleg zou dit resulteren tot een lespakket voor het voortgezet 
onderwijs, later werd dit bijgesteld met het basisonderwijs als doelgroep. Om dit tot een 
succesvol project te maken, is er een koppeling gelegd met de wandelvierdaagse in de 
gemeente Hardenberg.  
Bij de nieuwbouw mochten we sponsorbijdragen ontvangen van de Rabobank  
(Fonds Coöperatief Dividend), Asito en KSH. 

 
Er is veel geïnvesteerd in netwerken. Er werden diverse bijeenkomsten van Ondernemers 
Club Hardenberg (OCH) bezocht. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een bedrijfsbezoek 
in 2016.  
Ook werden deelnemersbijeenkomsten van Vechtdal Marketing bijgewoond. 
De directeur van De Koppel kreeg een persoonlijke uitnodiging lid te worden van de Lions. 
Met Baalderborg is gesproken over diverse vormen van samenwerking, onder meer via de 
winkel (inkoop bij werkbedrijfjes), en mogelijk personele inzet in de toekomst. 
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Het aanbod van De Koppel werd weer mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van 
KICI, die dit jaar fuseerde en verder gaat onder de naam Sympany.  
  
2.1.1  Partners Anjerpunt 
Met de vijf Anjerpunten, NAC De Koppel, Museum Gramsbergen, Pleisterplaats Hoonhorst, 
het NIC Ommen en Agrarisch Belevingscentrum Beerze is onder leiding van Vechtdal 
Marketing hard gewerkt om de gezamenlijke formule te ontwikkelen. In een aantal sessies is 
deze vastgelegd, zodat de richting van de ontwikkeling per punt ook duidelijk werd. 
Voor de zomer kwam een kink in de kabel. Ieder individueel Anjerpunt diende een PMPC in 
om de locatie ontwikkeling te realiseren. Echter twee voorstellen visten achter het net 
waaronder Ommen. Daarmee was redding voor het NICO te laat en sluit het centrum zijn 
deuren, ook na menig overleg met de gemeente over reddingsplannen. Al gauw meldden 
zich nieuwe gegadigden waarna Herberg De Klomp als nieuw Anjerpunt aanschoof. 
In juni werd op de Vechtdaldag het logo gepresenteerd. Daarna is de huisstijl verder 
ontwikkeld en zijn aankledingen per locatie voorgesteld. Ook de online vindbaarheid is 
voorbereid.  
Met de Rabobank is lang gesproken over een mogelijk maatschappelijk partnerschap maar 
dat is niet gelukt.   
Voor Anjerpunt Hardenberg zijn de primaire partners Staatsbosbeheer, gemeente, 
waterschap Vechtstromen, Total Outdoor Events en De Rheezerbelten. Zij zijn inmiddels 
allemaal al in de programmering betrokken. 
 
2.2  Samenwerking in groen Hardenberg 
 
Groen Overleg Platform (GOP) 
Ook in 2015 kwamen de 12 groene groepen van het GOP tweemaal bijeen. 
Op de agenda stonden, naast het programma bij De Koppel en de uitwisseling van de eigen 
activiteiten, onder meer agrarisch natuurbeheer en akkerranden, projecten Ruimte voor de 
Vecht, ontwikkeling Anjerpunt in De Koppel, Stichting Recreatie en Toerisme Hardenberg en 
het Tientorenplan. 
Vanuit het GOP zijn twee groene groepen vertegenwoordigd in de Werkgroep Bollenteelt 
Hardenberg, te weten SNNO en de Bijenvereniging. 
 

                                   
                                               De bijenstal in aanbouw. Op de voorgrond Janny Leenheer en  
                                               Kees Slingerland aan het werk tijdens de Natuurwerkdag. 

 
In mei ging een delegatie van groene vrijwilligers uit het hele Vechtdal op bezoek bij de 
Duitse collega’s. In een excursie vanuit Schüttorf vertelden de Duitse groene groepen hoe  
zij met natuur in het Vechtdal bezig zijn. 
In juli kwam de Duitse delegatie naar  Nederland voor een bezoek aan De Koppel,  
het Vechtpark en het Junner Koeland.  
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De excursies zijn mede mogelijk gemaakt door Ruimte voor de Vecht. 
In september zijn op het grensoverschrijdend Vechtsymposium in Nordhorn nadere 
afspraken gemaakt over samenwerking. Als eerste gaan de groene verenigingen in 
Duitsland een visie opstellen vergelijkbaar met de Nederlandse ‘Rust en drukte visie’  
voor het Vechtdal. Daarbij krijgen zij procesondersteuning vanuit Nederland. 
 
Voorzitter Dick de Waard, die eind 2014 is gestart, heeft in augustus 2015 zijn functie weer 
neergelegd, omdat de inhoud van de functie niet was zoals hij het graag zou doen. 
Daarom is in de tweede bijeenkomst uitgebreid gesproken over de samenwerkingsvorm  
van het GOP. In het overleg zijn voorstellen gedaan om wat informeler samen te werken, 
meer als een netwerk, zonder voorzitter. Dit is uitgewerkt in een voorstel wat eind 2015  
aan alle groepen is gestuurd, ter vaststelling in 2016. 
 
Natuurorganisaties 
Staatsbosbeheer is de belangrijkste partner, vanwege de gebieden die zij in de gemeente 
Hardenberg heeft. Er draaide een aantal werkgroepen vanuit SBB, waaronder  
Vipera verbindt en het Tientorenplan, een initiatief om beleefplekken langs de Vecht te 
creëren. 
Landschap Overijssel werkte met groene groepen samen, met name in het 
landschapsonderhoud. 
  
Groen Platform Vecht 
De groene verenigingen in het Vechtdal (Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg) werken 
samen in dit platform, om een proactieve inbreng in het programma Ruimte voor de Vecht  
te realiseren. Ook De Koppel zelf neemt hieraan deel, naast de groene groepen. Belangrijke 
thema’s waren de collectieven voor agrarisch natuurbeheer, bevaarbaarheid op de Vecht, 
Tientorenplan, algehele kwaliteit natuur en de samenwerking met Duitsland (zie hiervoor 
onder GOP). Concrete inbreng is onder meer geleverd bij de Grensmeander en het traject 
Hardenberg-Junne. 
 
Overheid 
Ook in 2015 zat de directeur van De Koppel in het bestuur van de Stichting Recreatie en 
Toerisme Hardenberg. Vanuit deze stichting is gewerkt aan een online platform om regio 
Hardenberg en het Vechtdal beter vindbaar te maken, en de samenwerking tussen 
ondernemers en bijvoorbeeld organisatoren van evenementen te verbeteren. Daarnaast is 
betere samenwerking met andere stichtingen in dit veld van belang. Zo is gesproken over 
een mogelijk samengaan met IP Hardenberg. 
  
Platform duurzaamheid 
De gemeente Hardenberg heeft een platform duurzaamheid opgericht, waarin allerlei partijen 
vertegenwoordigd zijn, waaronder De Koppel. Er is een kennismakingsbijeenkomst geweest. 
 
2.3  Kenniscentrum 
 
Natuurdatabank  
De Natuurdatabank Reest- en Vechtdal bestaat sinds 2007 en bevat tienduizenden 
gegevens. Het is een kennisbron voor overheden, terreinbeheerders, groene groepen en 
particulieren en het onderwijs. De databank wordt gerund door de werkgroep 
Natuurdatabank die bestaat uit een teamlid en twee vrijwilligers, één vrijwilliger is afgehaakt 
wegens ziekte.  
In 2014 is de aansluiting gemaakt met de Nationale Databank flora en fauna (NDFF). 
NDFF uitvoer: in 2015 zijn aan de gemeente Hardenberg gegevens verstrekt over het 
gemeentebos/recreatiebos, Gramsbergerbosje, Vechtpark centrum, pastoorsbos Slagharen 
en het populierenbos in Dedemsvaart.  
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De werkgroep heeft particulieren geïnformeerd over: gegevens in het Vechtpark, 
inventarisaties Scheerserveld, Rauwbloksweg en de Vloeivelden De Krim.  
Passend bij het thema ‘Natuur Dichtbij’  waren er in De Koppel overzichtkaarten te zien van 
steenmarters, eekhoorn etc.  
NDFF invoer: in totaal zijn er in 2014 en 2015 ruim 3.000 waarnemingen ingevoerd.  
Inventarisaties van de planten in de Molengoot zijn in 2015 niet voortgezet, de koeien 
vertrappen vooral in de nieuwe stukken teveel van de jonge beplanting. 
Inventarisaties van de wintervogels zijn in 2015 wel doorgegaan en het waterschap houdt 
zelf de gegevens van de visstand bij.  
De fotowedstrijd die in 2015 is georganiseerd, was een succes, maar heeft helaas nog niet 
geleid tot meer losse waarnemingen van derden. In 2016 zal er een fotowedstrijd 
georganiseerd worden met het thema ‘Paddenstoelen’.  
Het IVN is in 2015 begonnen met het aanleveren van waarnemingen van paddenstoelen  
en dit zal in 2016 doorgaan.  
 
Adviesorgaan GOP  
Er zijn geen gezamenlijke adviezen van groene groepen naar overheden gegaan dit jaar. 
Wel liet de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg, waarin groepen vertegenwoordigd zijn,  
actief van zich horen, onder meer met een ‘achterbandag’ voor hun volgers. 
Op Vechtdalniveau is als eerder omschreven wel inbreng geleverd in Ruimte voor de Vecht 
projecten. 
 
 
 

           
           pracht in de Koppeltuinen
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3 Organisatie 
 
3.1  Personeel en vrijwilligers  
 
Koppelteam 
In het team waren geen personele wijzigingen. De educatief medewerker duurzaamheid 
kreeg een vaste aanstelling. Daarmee bestaat het vaste team dus uit directeur Ans Naber, 
beheerder Immy van Huizen, medewerker educatie/PR Ariane Kamerman en medewerker 
duurzaamheideducatie Miriam Gerrits. 
Ariane Kamerman vierde haar 12½ jarig werkjubileum. 
 
Bestuur  
Secretaris Mieke Belt stopte eind 2015, zij wordt in 2016 opgevolgd door Jacolien Dorman. 
Het bestuur had als belangrijkste aandachtpunten in 2015 de investeringen voor het 
Anjerpunt en de mogelijke fondsen daarvoor, verdienmodellen om de bezuinigingen het 
hoofd te bieden, strategische samenwerkingspartners en netwerken en de samenwerking  
in het GOP. 
 
Vrijwilligers en werkgroepen 
De vele vrijwilligers binnen en buiten de groene groepen zijn van groot belang om het 
jaarprogramma uit te kunnen voeren. Er zijn weer diverse bijeenkomsten daarvoor 
georganiseerd.  
In januari was er voor hen de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst (met een gastoptreden  
van ‘Linda de Mol’) en opening eerste expositie. De rest van het jaar volgden nog twee 
expositieopeningen. Het jaarlijks uitje was 3 oktober, een speciale editie voor 15 jaar  
De Koppel: locatie was de Ganzenhoeve in Ane, zodat meer vrijwilligers deel konden nemen 
dan bij een busreis. Met twee excursies, een lekker buffet en een speciaal cabaret van 
Bertus en Wim. 
In november was de BHV-herhaling en in december sloten we weer af met de traditionele 
chocolademelk-en-oliebollen middag, met kerstliedjes en de Stepping Stones. 
 
Werkgroep Koppeltuinen 
Er is inmiddels een groep van eigen tuinvrijwilligers, Jennie Meijerink en Marijke Hagg 
ondersteunen de groep met advies. Mieke Verschoor en Jeanine Hofsink hebben ook enige 
tijd meegeholpen maar zijn helaas weer gestopt.  
De heemtuingroep bestaat uit Bauk Reitsma, Janny Leenheer en Ina Janzen. 
 
Werkgroep beheer 
In deze groep waren Janny Kuiper en Hillie Toering nieuw. Gait Hofsink nam afscheid,  
maar blijft wel vrijwilliger voor andere klussen. 
Deze werkgroep heeft ook enkele malen meegedacht bij de ontwikkeling van het Anjerpunt, 
met name bij aankleding en inrichting van het gebouw en de wijze van gasten ontvangen. 
In 2015 is nieuwe bedrijfskleding geïntroduceerd. Ook vrijwilligers in het weekend zijn nu  
‘in tenue’. 
 
Werkgroep scholen 
Margret Esther stopte met de scholen begeleiding. 
 
Werkgroep kindermiddagen 
Deze groep bleef ongewijzigd. 
 
Werkgroep kinderfeestjes 
Deze bestaat uit 2 vrijwilligers, die alle educatieve feestjes in 2015 begeleidden. 
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Bij eerdere hoofdstukken is al genoemd de werkgroep Natuurdatabank Reest- en Vechtdal. 
 
Daarnaast was een aantal vrijwilligers individueel actief, zoals de secretaris van het GOP  
en enkele vrijwilligers voor specifieke werkzaamheden, zoals technisch onderhoud. 
 
Stagiaires 
Karen de Lange liep tot juni stage vanuit ROC Twente (SCW), Vera Stuut in januari vanuit 
Landstede (SCW). Vera blijft als vrijwilliger verbonden. 
 
3.2  Voorzieningen 
In 2015 is dan eindelijk de langverwachte uitbreiding gerealiseerd. Na de eerste 
bouwvergadering was de beoogde start op 26 januari. Er bleek echter een kabel onder het 
gebouw te liggen die Enexis toch eerst wilde omleggen. Dat betekende dat de bouw pas na 
de Pasen hervat kon worden. De oplevering van serre, vergaderzaal en winkel was 
uiteindelijk in 2 delen op 3 en 10 juli. De inrichting is in de maanden erna stap voor stap 
aangepakt. De keuken is ook aangepast, maar daar wordt in 2016 nog wat extra ruimte 
gecreëerd. 
Verbouwen is een goede aanleiding om op te ruimen. Het gebouw en de externe 
opslaglocaties zijn grondig opgeruimd, de opslag bij Johannes Muis kon worden opgeheven. 
 
 

 
voor….. 

  

                                                                
                                                                                                                                 na….. 
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De Koppel nam deel aan het project energiebesparing in gemeentelijke gebouwen. 
Medewerkers hebben een aantal workshops gevolgd en de beheerder heeft een 
besparingsplan gemaakt. Ook kreeg het gebouw zonnepanelen. 
 
De Koppeltuinen zijn eigendom van Staatsbosbeheer, De Koppel heeft gebruiksrecht en 
regie over beheer en onderhoud. Daarbij zijn inmiddels de volgende partijen betrokken:  

 Groene Welle: denkt mee over beheerplan, voert maaiwerkzaamheden uit met 
bosmaaiers. Voorkomende werkzaamheden in overleg.  

 Tweemaal per jaar maaien en afvoeren: in de zomer door een boer, in het najaar 
schapen van schapenhouder Henk v/d Sar. 

 Eigen tuinvrijwilligers De Koppel  

 Cleanteam: maaiwerk, toezicht en opruimen in combinatie met werkzaamheden  
voor de sluis 

 IVN onderhoudsploeg: wilgen knotten 

 Bijenvereniging: onderhoud bijenstal en insectenhotel 

 Heemtuingroep: inrichting en onderhoud binnencirkel tuin 

 Gemeente en waterschap: onderhoud elementen 

 Vrijwilligers SBB zijn op afroep beschikbaar. Kleine klusjes die bijvoorbeeld een 
trekker vragen zijn in te plannen bij waterschap en gemeente 

 Particulieren via de Natuurwerkdag. 

 
Helaas werd begin juni door onverlaten een van de twee historische telegraafpalen 
omgezaagd. Alleen de ooievaarspaal is nog over. 
Ook werden de stapstenen in de beek beschadigd door vuurtjes stoken en moedwillige 
vernieling. 
 
 

 
Jammer en zinloos
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4  Financiering 

 
Bezuinigen en inkoopkorting 
Na de eerder aangekondigde bezuiniging van € 15.000,-- structureel voerde de gemeente 
Hardenberg nog een generieke ‘inkoopkorting’ van 4% door op structurele basis. 
Dat betekent dat meer inkomsten projectmatig en uit eigen activiteiten verkregen moeten 
worden. Mat name het Anjerpunt zal daar qua activiteiten en horeca een bijdrage aan 
kunnen leveren, al zal dit enkele jaren duren voordat er een nieuwe balans is. 
 
Het complete financiële verslag is opgenomen in de jaarrekening 2015, waarvan hier een 
samenvatting wordt gegeven. 
  
De projecten betreft projectsubsidies van Ruimte voor de Vecht, de Provincie Overijssel en 
gemeentelijke bijdragen voor duurzaamheid en ROVA. Verder zijn er de inkomsten van 
dienstverlening door de Natuurdatabank en de bijdrage van Sympany (voorheen KICI). 
 
De overige inkomsten omvatten de horeca, activiteiten en arrangementen en het verzorgen 
van presentaties op locatie. 
 

Totaal inkomsten   € 212.712 

saldo 2015 € -1.015 

Aandeel gemeentelijke basissubsidie (DVO) in de 
inkomsten 

75% 

Aandeel projecten in de inkomsten (incl. Sympany) 14% 

Aandeel overige inkomsten  11% 
 
 
 
De investeringskosten voor de realisatie van het Anjerpunt zijn hier buiten beschouwing 
gelaten. 
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Bijlage 1 

 
 
Bestuur, personeel en groene groepen per 1 juni 2016 
 
 
Bestuur 
Dick Altena (voorzitter) 
Annet Herbert (plaatsvervangend voorzitter) 
Jan Achterkamp (penningmeester) 
Jacolien Dorman (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 en 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 
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 
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 

 
 
 
 

 


