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1 Het ritme van 2011: speerpunten en ontwikkelingen 

 
Het jaarthema 2011 was ‘Het ritme van de natuur’. De seizoenen, dag en nacht, 
licht en donker, alles is zo mooi op elkaar afgestemd. Systemen die voor de 
maatschappij zeer leerzame principes bevatten waar het bijvoorbeeld gaat om 
duurzaamheid en cradle to cradle. 
 

NAC De Koppel zat ook goed in haar ritme. Het activiteitenprogramma was goed, 

maar toch liep het aantal bezoekers iets terug. Deels is daar een verklaring voor, 

zoals slecht weer in de zomer en minder bezoekers bij een aantal evenementen. 

Daarnaast bereiken we nieuwe doelgroepen op locatie: BSO’s en brede scholen, 
maar ook de huurders van Beter Wonen Vechtdal.  
De voorbereidingen voor de nieuwe activiteiten en doelgroepen in de toekomst zijn 
achter de schermen al gestart. De ontwikkelingen in het Vechtpark geven de eerste 
contouren voor een nieuw activiteitenaanbod bij De Koppel. 
In het project ‘Energie heeft de toekomst’ wordt in breed verband gewerkt aan een 
aanbod voor onder meer kerken. 
 
De breedte in thematiek van exposities is, zeker sinds de inrichting van de expositie 
‘Duurzaam natuurlijk! Watt LED je?’, zeer geslaagd. Ook het jaarthema 2011,  
‘Het ritme van de natuur’, gaat van voorjaar tot winter, van licht naar donker en tot 
aan de lenswerking, zeer gevarieerd dus. 
De informatieavonden duurzaamheid lopen steeds beter. Andere lezingen worden 
minder aangeboden of alleen voor groepen op aanvraag, vanwege afnemende 
belangstelling. 
Hoewel het aantal scholen dat De Koppel weet te vinden groot is en zich ook 
uitbreidt in de regio, neemt de frequentie per school blijkbaar af, want het aantal 
bezoekende leerlingen daalt. Oorzaken daarvoor zijn onduidelijk. In 2012 zullen 
gesprekken met scholen plaatsvinden over de dienstverlening. 
 
De samenwerking om tot activiteiten te komen, loopt goed. De Koppel vindt steeds 
meer partners: nieuw dit jaar zijn bijvoorbeeld Hibertad, maar ook Baalderborg. 
De samenwerking met groene organisaties loopt in het professionele circuit ook 
goed, wat leidt tot uitwisseling van activiteiten en versterking. In het kader van de 
ontwikkeling en professionalisering van de duurzaamheideducatie participeerde 
Hardenberg actief in het provinciale programma daarvoor. 
De inzet van de groene groepen bij het Koppelprogramma loopt naar tevredenheid. 
De samenwerking onderling op het beleidsmatige vlak loopt minder goed dan 
beoogd. Redenen zijn uiteenlopende belangen en tekort aan vrijwilligers in de 
groepen. De ambities worden daarin bijgesteld. De Koppel zorgt vooral dat men 
elkaar blijft ontmoeten. 
 
De Koppel ontwikkelt kennis via de Natuurdatabank en via het netwerk van 
deskundige vrijwilligers. Voor de rol van de databank ook in verhouding tot landelijke 
ontwikkelingen zijn dit jaar scenario’s ontwikkeld. De databank blijft als voorziening 
voor Hardenberg van belang vanwege de korte lijnen, de eigen kennis, het netwerk 
en de toepassing voor educatie.  
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Maar soms is De Koppel even uit balans. Zo wordt duidelijk dat er per 2014 minimaal 

10% bezuinigd wordt op de gemeentelijke subsidie. Daarentegen geven de 

investeringen in het Vechtpark en de nieuwe partners weer nieuwe kansen, waardoor 

we balans hervinden en het ritme herpakken, met een vernieuwd profiel. 

Ook qua personeel zijn er wat onregelmatigheden, onder meer door ziekte, wat in 

een klein team snel voelbaar is. Het professionele team en de gedreven vrijwilligers 

hebben met de schouders eronder ook hier het ritme voor de buitenwacht behouden. 

 
 
 
 

regen, foto Bert Stegeman 
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2 De Koppel als activiteitencentrum 
 
Meer bezoekers en steeds nieuwe doelgroepen aanboren, is de doelstelling.  
In 2011 is het activiteitenprogramma goed, maar loopt het aantal bezoekers 
toch iets terug. Deels is daar een verklaring voor:  

- slecht weer in de zomer. De Koppel is een goede slechtweer locatie, 
maar te weinig zo bekend.  Het gaat steeds beter, maar het is nog niet op 
niveau van de goede jaren. 

- een aantal evenementen zoals de fietsvierdaagse levert minder 
bezoekers dan andere jaren. Voor de vierdaagse ligt dat met name aan 
de routeplanning. 

 
Daarnaast bereiken we nieuwe doelgroepen op locatie: BSO’s en brede 
scholen, maar bijvoorbeeld ook de huurders van Beter Wonen Vechtdal. 
De voorbereidingen voor de nieuwe activiteiten en doelgroepen in de toekomst 
zijn achter de schermen al gestart. De ontwikkelingen in het Vechtpark geven 
de eerste contouren voor een nieuw activiteitenaanbod bij De Koppel. 
In het project ‘Energie heeft de toekomst’ wordt in breed verband gewerkt aan 
een aanbod voor onder meer kerken. 
 
Bezoekers:  
Er zijn 12.500 bezoekers geteld, waarvan ruim 2.500 scholieren. 
In de meivakantie en zomervakantie is De Koppel ook in de ochtend open. 
 
Natuur in uitvoering  
Iedere eerste woensdag van de maand is de boswachter aanwezig. 
 
Kindermiddagen   
Elke maand is er minimaal een kindermiddag. De thema’s:  

- kalender maken 
- Valentijn 
- Lente 
- Paashaas 
- vogels 
- vleermuizen 
- muziekinstrumenten maken van afval 
- waterdiertjes zoeken 
- spellen 
- natuurschilderij maken 
- Dierendag 
- Ko Koppel ontmoet Mr Finney 
- herfsttafel maken 
- vogelvoer maken 
- energie 
- Kerst 
- uilenballen pluizen.  

Door het vaste stramien van wist-je-datjes en een knutselactiviteit met begeleiding 
doen de kinderen spelenderwijs kennis op. 
In 2011 is ook deelgenomen aan de Sesamstraatparade met als thema Ko en Knof, 
in samenwerking met de Rheezerbelten. 
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Themadagen 
Bij De Koppel gehouden: 

- De warme truiendag en de boomfeestdag zijn voor het onderwijs 
georganiseerd, zie aldaar 

- tweedehands kledingbeurs 
- fruitbomen enten 
- fruit determineren 
- Nacht van de Nacht, lezing over de sterren 
- Dag van de duurzaamheid: voorlezen op scholen door de wethouder en 

verkiezing duurzaamste idee 
- Kunstkick: animatieworkshops over duurzaamheid 
- Waterwandeling, varen en wandelen naar de Loozensche linie 
- tweedehands boekenmarkt, dit jaar twee maal 
- fotografieproject voor de jeugd 
- Kerstmiddag met de Stepping Stones. 

 
Op locatie: 

- Bewust en duurzaam wonen fair 
- Deelname aan Hardenberg Buiten met fruitshakefietsen 
- Duurzame mobiliteitsdag. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fruit determineren met de pomologen op 27 augustus 2011 
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Koppelsessies 
Er vinden twee discussiebijeenkomsten plaats over actuele beleidsthema’s: 

- Excursie en debat met Statenleden, inclusief watervogeltelling, in aanloop 
naar de provinciale verkiezingen; 

- Nut en noodzaak van de ecologische hoofdstructuur. 
 
Activiteiten op aanvraag en groepen op bezoek 
De Koppel ontvangt diverse groepen, soms met een eigen bijeenkomst, 
gecombineerd met het Koppelaanbod. Een greep hieruit: 
 

- tweemaal kinderen uit Wit Rusland 
- de NVVH op locatie 
- Vechtpark kunstenaars 
- Circle français 
- Vliegkunstenaars 
- schooldirecteuren voortgezet onderwijs 
- Fietsvierdaagse  
- Tieners van toen 
- afscheidreceptie bedrijf 
- Lutten 55+ 
- diverse gemeentelijke afdelingen 
- informatiebijeenkomsten Molengoot/Vechtpark 
- groepen vanuit het waterschap en waterschapsbestuur 
- excursie Alfa College 
- schildercursus Atelier Brucht 
- 16 kinder- en familiefeestjes met educatief programma. 

 
Daarnaast gebruiken de aangesloten groene groepen het gebouw regelmatig voor 
eigen bijeenkomsten en activiteiten.  
 
Projecten en initiatieven 
 
Project Vechtpark 

- In de loop van 2011 is het bestemmingsplan voor de Molengoot afgerond en is 
gestart met de inrichting van het gebied tegenover De Koppel.  

- De provincie is gestart met de aanleg van de sluis.  
- De ontwerpen voor het inrichten van de grotere Koppeltuin zijn gestart door 

een team van ontwerper Carmela Bogman en drie studenten van de  
Groene Welle. Zij zijn elke week bij De Koppel aan het werk. Eind 2011 staat 
de omgeving van De Koppel letterlijk op de kop, maar liggen er ook de eerste 
plannen voor het tuinontwerp, inclusief een toekomstig activiteitenprogramma. 

- Er is afstemming over ontwikkelingen met gemeente en waterschap geweest, 
maar ook met het infocentrum Vechtdal in Gramsbergen, met de initiatieven 
Vechtdalbelevingscentra van Ruimte voor de Vecht, Staatsbosbeheer,  
Groene Welle en industrieterrein Vechtpark. 
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                  Ontwerp monding Molengoot 

 
 
Project Beter Wonen Vechtdal  
Beter Wonen Vechtdal heeft een meerjarige overeenkomst afgesloten met  
De Koppel, waarbij De Koppel een aantal activiteiten voor de huurders organiseert 
rond energiebesparing. Dit zijn onder meer een bewonersavond en activiteiten bij 
buurtbarbecues. 
 
Trefpunt Balkbrug 
Aan ‘t Trefpunt is advies uitgebracht hoe zij in hun organisatie 
duurzaamheidactiviteiten kunnen opzetten. 
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Ko en Knof 
In samenwerking met Bistro De Rheezerbelten en Staatbosbeheer is ‘De Paddentrek’ 
gemaakt, een programma met een fiets/wandeltocht met Ko en Knof door de 
Rheezermaten en een spellenkist over de knoflookpad bij De Koppel. Dit sluit aan op 
het Knof de pad-avontuur in de Rheezerbelten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
                het Knof de Pad-bord dat bij De Rheezerbelten te vinden is 

 
 
Baalderborg 
Zorginstelling Baalderborg heeft De Koppel benaderd voor een project rond 
duurzaamheid. Dit is nog in ontwikkeling.  
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3 De Koppel als educatiecentrum 
 
Het streven als educatiecentrum is het bieden van afwisselende exposities 
over de volle breedte van natuur en milieu met goede lesbrieven,  
met aanvullende cursussen en lezingen. 
Streven is ook het aantal bezoekende scholen geleidelijk te laten stijgen tot 
100% in de gemeente. 
 
De breedte in thematiek van exposities is, zeker sinds de inrichting van de 
expositie ‘Duurzaam natuurlijk! Watt LED je?’, zeer geslaagd. Ook het 
jaarthema 2011, ‘Het ritme van de natuur’, gaat van voorjaar tot winter, van licht 
naar donker en tot aan de lenswerking, zeer gevarieerd dus. 
De informatieavonden duurzaamheid lopen steeds beter. Andere lezingen 
worden minder aangeboden of alleen voor groepen op aanvraag, vanwege 
afnemende belangstelling. 
Hoewel steeds meer scholen, binnen en buiten de gemeente, De Koppel weten 
te vinden (waarmee de doelstelling alle scholen te bereiken bijna gehaald zou 
zijn) daalt  het aantal bezoekende leerlingen. Het lijkt er dus op dat de 
frequentie per school daalt.  
Oorzaken daarvoor zijn onduidelijk. In 2012 zal een aantal gesprekken met 
scholen plaatsvinden over de dienstverlening. 
 
Exposities  
Blok 1: ‘Door de seizoenen’, afkomstig van IVN Almelo, lesbrief voor groep 7 en 8 
Blok 2: ‘Vleermuizen’, van Exporent, lesbrief voor groep 5 en 6 
Blok 3: ‘Over Nachten’, van Exporent, lesbrief voor groep 3 en 4 
Blok 4: ‘Zicht op licht’, van Exporent, lesbrief voor groep 7 en 8 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
              Mevrouw de uil ontvangt de kinderen met een spannend verhaal 
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Exposities filmzaal  

 Kunstwerken van Atelier de Weijekunst, kunstenaars met een beperking 

 Foto’s van Ko van Vuure  

 Foto’s van de Natuurfotografieclub  

 Foto’s van Max de Krijger: ‘In het licht’ 
 
Soort van de maand 
Elke maand wordt middels een paneel door Jos Kloppenburg een dier of plant 
behandeld die past bij het karakter van de maand volgens de oude benamingen,  
dus louwmaand, sprokkelmaand, lentemaand, enzovoorts. 
 
Duurzaam natuurlijk! watt LED je?  
Extra thema’s die hier aan de orde komen, zijn: cradle to cradle, water,  
slimme technieken en uitleen energiemeter. 
Door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen worden twee groepsprogramma’s 
bij de expo ontwikkeld: ‘Duurzaam dobbelen’ voor volwassenen en ‘Expeditie Groen’ 
voor de jeugd. 
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Aanvullende activiteiten 
Vertoonde films 

 6 miljard mensen 

 Mensen en dieren 

 Microcosmos 

 Wonderlijke vogels 

 Roofvogels en uilen 

 Van Praag naar Hardenberg. 
 
Lezingen 

 Vleermuizen, met aansluitend 
excursie    

 Vossenquiz                                          
 Transition Towns                                aalscholver, foto Johan Poffers 

 Watervogels 

 Weerman Ton ten Hove 

 Kattengedrag 

 Geschiedenis van het gebied De Koppel, Historische Vereniging 

 IVN organiseerde een serie natuurlezingen 

 Informatieavonden duurzaamheid: 
o isoleren  
o houtgestookte CV 
o zonne-energie 
o CV ketels 
o verlichting 
o binnenklimaat 

 
Cursussen 

 Basiscursus inventariseren, vanuit de werkgroep Natuurdatabank 

 Kleinfruit verbouwen en inmaken 

 Cursussen door groene groepen over onder meer Paddenstoelen (IVN) en 
Koninginneteelt (Bijenvereniging).  

 
Aanbod basisonderwijs 
Naast de scholen die het expositieprogramma bezoeken, verzorgt De Koppel 

- tweemaal een onderdeel van een schoolreis 
- bezoek van een talentenklas 
- verjaardag leerkracht groep 3-4 het Mozaïek 
- tweemaal het scholenprogramma ‘frisse scholen’ 
- bijeenkomst introductie ‘Smaaklessen’ voor leerkrachten. 

 
Voortgezet onderwijs 
Ook voor het VO geldt dat het aantal scholen dat De Koppel weet te vinden stijgt.  
Zo ontvangen wij: 

- wekelijks weer de eerstejaars van de Groene Welle  
- leerlingen van het Greijdanus via het vrijwilligersproject ‘Sensation Tour’  

van jeugdbureau STAP 
- brugklassen Greijdanus 
- brugklassen Vechtdal 
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- brugklassen Nieuwe Veste 
- excursiegangers van het Alfa College 
- deelnemers van diverse scholen aan het project Kunstkick. 
 

Tevens wordt een gastles verzorgd voor VMBO’ers van het Greijdanus. 
De Koppel huisvest 11 maatschappelijke stagiaires. 
Met De Groene Welle wordt daarnaast intensief gewerkt aan de nieuwe Koppeltuin, 
drie vierdejaars studenten starten in september met een ontwerptraject. 
 
Op locatie 
Een fenomeen dat toeneemt; de vraag of we op locatie activiteiten kunnen 
verzorgen. De vraag komt met name vanuit BSO en brede school. Voor De Matrix en 
BSO Heemse zijn enkele activiteiten opgezet, deels door De Koppel, deels door 
vrijwilligers van groene groepen. 
 
Projecten en initiatieven 
Informatienetwerk klimaat en energie 
In dit project is een zogenaamd pre-arrangement uitgevoerd, waarbij verkend is wat 
een goed programma zou kunnen zijn voor basisonderwijs, BSO en kerkelijke 
groepen. De uitwerking is gestart in samenwerking met Hibertad, Trip-educatie, 
gemeente en Natuur en Milieu Overijssel. 
 
Kinderen gaan voor groen 
Dit KIGO project met onder meer De Groene Welle is in 2011 afgerond. Onderdeel 
hiervan zijn de smaaklessen, vierkantemetertuin en de ontwikkeling kindertuinen die 
doorgaat in het Vechtpark.  
 
 
 

         
          Nieuwe Veste aan de slag met ‘Het naar buiten familiespel’ van SBB, juli 2011 
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4 De Koppel als samenwerkingscentrum 

 
De Koppel wil samenwerken om haar bereik te vergroten. Ook wil zij groene 
organisaties meer samen laten werken. 
De samenwerking om te komen tot activiteiten loopt goed. De Koppel vindt 
steeds meer partners: nieuw dit jaar zijn bijvoorbeeld Hibertad, maar ook 
Baalderborg. 
De samenwerking met groene organisaties loopt in het professionele circuit 
ook goed, wat leidt tot uitwisseling van activiteiten en versterking. In het kader 
van de ontwikkeling en professionalisering van de duurzaamheideducatie 
participeert Hardenberg actief in het provinciale programma daarvoor. 
De inzet van de groene groepen bij het Koppelprogramma loopt naar 
tevredenheid. De samenwerking onderling op het beleidsmatige vlak loopt 
minder goed dan beoogd. Redenen zijn uiteenlopende belangen en tekort aan 
vrijwilligers in de groepen. De ambities worden daarin bijgesteld. De Koppel 
zorgt vooral dat men elkaar blijft ontmoeten en dat initiatieven worden 
ondersteund. 
 
Groene groepen 
Groen Overleg platform 
De groene groepen, verenigd in het Groen overleg platform, hebben twee rollen;  
een bijdrage leveren aan het activiteitenprogramma van De Koppel en afstemming 
rond beleidsinhoudelijke zaken in de gemeente. Nieuw gezicht in het GOP is  
Berto  Meeuwissen namens de Bijenvereniging, hij vervangt Henk de Jong.  
De Stichting Das en Vecht maakt eind 2011 kennis met het GOP en zal mogelijk in 
2012 gaan deelnemen. 
Eind van het jaar overlijdt de IVN vertegenwoordiger, Henk van de Lichte. 
 
De groene groepen verzorgen in het programma van De Koppel onder meer 
kindermiddagen en cursussen. 
De beleidsmatige samenwerking is wisselend vanwege de diversiteit aan groepen. 
Het GOP vergadert tweemaal plenair, daar wordt informatie uitgewisseld en zo nodig 
een activiteit opgepakt. Samenwerking is er in 2011 rond: 

- Bomenbeleidsplan, overleg met gemeente over het aangeboden rapport 
- Provinciale politiek in verband met de verkiezingen en de bezuinigingen op 

natuur 
- Ruimte voor de Vecht (vertegenwoordigers participeren hier ook in het  

Groen platform RvdV dat het hele Vechtdal beslaat, en overleggen daartoe 
met NMO en SBB) 

- Bestemmingsplan buitengebied 
- Onderdelen Vechtpark. 

Ieder kan naar eigen interesse deelnemen aan het leveren van inbreng. De vorig jaar 
opgerichte beleidsgroep fungeert daarbij als denktank en adviesgroep en doet 
uitzoekwerk. 
 
Daarnaast gebruiken de groene groepen De Koppel voor eigen bijeenkomsten.  
 
Werkgroepen 
Binnen De Koppel functioneren in 2011 de volgende werkgroepen ter ondersteuning 
van de uitvoering van het programma: 
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- Werkgroep PR  
- Werkgroep Koppeltuin (onderhoud) 
- Werkgroep beheer (gastvrouwen en –heren) 
- Werkgroep Natuurdatabank Reest- en Vechtdal 
- Beleidswerkgroep Ruimtelijke ordening (vanuit GOP) 
- Team kindermiddagen 
- Team scholen. 

 
Netwerk natuur- en milieueducatie Overijssel  
Dit netwerk komt ook in 2011 enkele malen bijeen, zowel op medewerkerniveau als 
op directieniveau. 
Het medewerkeroverleg komt twee keer bijeen, er worden vele activiteiten 
uitgewisseld en een aantal nieuwe arrangementen besproken, zoals WET en 
Jongleren waterbeheren. Samen is gewerkt aan betere samenwerking met 
buitenschoolse opvang. 
Het strategisch overleg heeft zich met name gericht op de ontwikkeling van de 
programmagroep duurzaamheideducatie Overijssel, geregisseerd vanuit de provincie 
Overijssel. Via dit initiatief moet nme, nieuwe naam ‘duurzaamheidseducatie’, binnen 
meer gemeenten worden opgepakt, meer samenwerken en professioneler worden. 
Zowel De Koppel als de gemeente Hardenberg nemen deel aan dit overleg, 
wethouder Janssen neemt deel aan het bestuurlijk onderdeel. 
 
Lokale NME 
Deze samenwerking met andere nme-aanbieders in de regio heeft als belangrijkste 
aandachtspunt overleg met het museum Gramsbergen, over beider rol bij de 
Vechtdalbelevingscentra in Ruimte voor de Vecht. Er wordt een gezamenlijke 
strategie bepaald. 
 
Terreinbeheerders 
Met Staatsbosbeheer is uitgebreid gesproken over de vergaande bezuinigingen die 
de organisatie krijgt opgelegd en de consequenties voor de regio en voor de 
samenwerking met De Koppel. 
Daarnaast is de samenwerking binnen de Natuurdatabank onderwerp van gesprek. 
 
Het overleg met LTO is opgeschort naar 2012 i.v.m. interne wisselingen. 
 
Verder ontmoeten deze organisaties en de vertegenwoordigers van het GOP elkaar 
bij trajecten als Ruimte voor de Vecht en het bestemmingsplan buitengebied. 
 
Overheid 
Gemeente Hardenberg 
Het algemene overleg met de gemeente vindt tweemaal bestuurlijk, enkele malen 
strategisch met de afdelingshoofden Bouwen en milieu en Ruimte en economie en 
elke maand ambtelijk plaats. 
Op hoofdlijnen zijn naast de jaarstukken de belangrijkste punten: 

- tevredenheid over de algehele gang van zaken binnen De Koppel 
- de rol van De Koppel als mogelijk Vechtdalbelevingspunt 
- het programma Duurzaamheid van De Koppel 
- de rol van de Natuurdatabank Reest-en Vechtdal bij het biodiversiteitbeleid. 
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Daarnaast is er binnen het project Vechtpark, en specifiek het onderdeel  
‘nieuwe Koppeltuin’, veel samenwerking met de daarbij betrokken ambtelijke groep, 
waarin vertegenwoordigers van de gemeente, maar ook het waterschap deelnemen. 
Resultaat van deze samenwerking is een concept inrichtingsplan voor de tuin en 
bijbehorend educatieplan. 
 
Waterschap 
Naast het Vechtpark bestaan hier beleidsmatige contacten met groene groepen voor 
Ruimte voor de Vecht. Er is ambtelijk overleg, maar ook een sessie met groene 
waterschapsbestuurders. 
 
Bedrijven en andere maatschappelijke sectoren 
De samenwerking met bedrijven en andere sectoren groeit. 
 

- Met stichting Hibertad is een concreet plan gemaakt om 
duurzaamheidseducatie gezamenlijk op te zetten 

- Met Bistro De Rheezerbelten zijn arrangementen gemaakt 
- De Koppel voert activiteiten uit voor Beter Wonen Vechtdal 
- Brunink participeert in de werkgroep Koppeltuin 
- Via KICI is weer een aantal projecten gefinancierd 
- ROVA en Orthometals faciliteren een excursie voor vrijwilligers 
- Limitec heeft zich gemeld als eerste bedrijf dat een sponsorproject  

wil aangaan. 
 
 

        
           viervleklibel, foto Bert Stegeman 
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5 De Koppel als kenniscentrum 
 
De Koppel ontwikkelt zelf kennis via de Natuurdatabank en het netwerk van 
deskundige vrijwilligers. Voor de rol van de databank, ook in verhouding tot 
landelijke ontwikkelingen, zijn dit jaar scenario’s ontwikkeld. De databank blijft 
als voorziening voor Hardenberg van belang vanwege de korte lijnen, de eigen 
kennis, het netwerk en de toepassing voor educatie. Het levert geen complete 
FF toetsing, maar vangt wel het ecologische kennishiaat binnen de gemeente 
op. 

 
Natuurdatabank  
Naast het verder aanvullen en uitleveren van gegevens in de databank zijn er dit jaar 
twee belangrijke resultaten: 

- een basiscursus inventariseren wordt gegeven aan 16 deelnemers,  
waarmee het leger van waarnemers weer sterk vergroot is 

- Er is een notitie gemaakt over de samenwerking met de landelijke 
gegevensautoriteit en de databank NDFF. Het programma KISAL is al 
opgeheven en de gegevens van de Achterhoek zijn opgegaan in de NDFF.  
De Koppel heeft een aantal samenwerkingsscenario’s opgesteld, waarover de 
gemeente zich mede moet buigen. Ter voorbereiding zijn twee bijeenkomsten 
gehouden met betrokkenen bij de NDB.  

 
De meetelacties (waarnemingen doorgeven) voor het publiek lopen goed en leveren 
ook nieuwe vrijwilligers op. 
 
Adviesorgaan GOP  
Het GOP krijgt verzoeken om mee te denken bij Ruimte voor de Vecht en het 
bestemmingsplan buitengebied en onderdelen van het Vechtpark  
(zie ook hoofdstuk 4). 
 
Loketfunctie  
Regelmatig krijgt De Koppel vragen van particulieren over soorten, natuurgebieden 
of bepaalde ontwikkelingen. 
Ook dit jaar zijn de deskundigen van groene groepen weer ingezet om soorten te 
determineren, adviezen te geven bij overlast van steenmarters en vleermuizen. 
Verder levert de databank gegevens op aanvraag. 
Ook worden kinderen voor spreekbeurten van informatie voorzien en soms ook  
van materialen.
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6 Organisatie 
 
Gebouw en tuin  
Het gereedkomen van het bestemmingsplan Molengoot maakt vrij baan voor het 
ontwerpen van een nieuwe, vergrote Koppeltuin. Er is een ontwerpteam ontstaan, 
bestaande uit drie studenten van de Groene Welle en kunstenares Carmela Bogman 
als projectleider. Samen werken zij aan een totaalplan voor het gebied Koppel-sluis-
Koppeltuin, maar het accent ligt op de Koppeltuin. 
Het gebouw van TNT is in 2011 te koop gezet, na verkoop zal dit tuingedeelte als 
bruikleen vervallen. 
In de tussentijd bezinnen team en bestuur zich op de mogelijkheden die deze tuin, 
maar ook het Vechtpark in bredere zin, bieden voor de toekomst van De Koppel. 
Hiertoe is samengewerkt in een werkgroep bestaande uit Groene Welle, 
Staatsbosbeheer, fa. Brunink en De Koppel, met gemeente en waterschap als 
agendalid. 
Daarnaast zijn vrijwilligers en groene groepen geconsulteerd op hun ideeën en 
wensen. 
 
Bestuur en medewerkers 
In het bestuur waren geen wisselingen. 
Het team wisselde tijdelijk van samenstelling. Bij beheerder Immy van Huizen werd in 
mei borstkanker geconstateerd. De rest van het jaar is zij vervangen door  
Gea Eekman en diverse vrijwilligers van de werkgroep beheer. 
Sanne Schaafsma ging in juli met zwangerschapsverlof. Gedurende deze vier 
maanden is zij vervangen door Miriam Gerrits. 
 
Profilering 
Het bestuur vergadert maandelijks. Haar belangrijkste aandachtspunt is de profilering 
van De Koppel. Als De Koppel in de toekomst een prominente rol wil blijven spelen 
en financiële middelen buiten het subsidiecircuit wil halen (ook in het licht van de 
aangekondigde bezuinigingen per 2014) zal zij een duidelijk ‘gezicht’ moeten 
hebben. Wat biedt De Koppel, voor wie? 
In grote lijnen is daartoe eerst het bestaande aanbod in beeld gebracht en opnieuw 
en helderder opgebouwd. Dit is de basis voor keuzes: welke activiteiten bouwen we 
af  en welke ontwikkelen we door, en wat mist er. 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers blijven de onmisbare schakel in de uitvoering van het programma. 
Ook dit jaar weer nieuwe gezichten: Jeannet van Goor (kinderfeestjes), Jan Koops, 
Albert v/d Boogaard en Ina Janzen (beheer) en Annemarie Hess (databank). 
Annemarie stopt er helaas eind 2011 alweer mee in verband met verhuizing. 
 
Op 1 maart was er een speciale excursie naar ROVA en OrthoMetals in Zwolle,  
om het thema duurzaamheid wat meer te laten leven onder de vrijwilligers. 
Ieder kwartaal is er weer een opening van de expositie met uitleg voor de werkgroep 
beheer, met een hapje en een drankje. 
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In het najaar is directeur Ans Naber gestart met gesprekken met alle vrijwilligers,  
om los van de dagelijkse uitvoering eens bij te praten over hoe het gaat. Met als doel 
meer betrokkenheid creëren en verbeteringen boven halen. Bij de vrijwilligers blijkt dit 
in een behoefte te voorzien en is er al een aantal dingen bovengekomen. 
 
In het kader van het ‘Jaar van de vrijwilliger’ kunnen vrijwilligers worden aangemeld 
voor de Sterrenboom in Zwolle. Op deze manier worden ze extra in het zonnetje 
gezet. Omdat iedereen doorgeven ondoenlijk zou zijn, is gekozen voor de 70-
plussers, onder het motto: nog geen tijd om achter de geraniums te gaan zitten! 
  
Als dank voor de inzet is een aantal speciale evenementen georganiseerd. 
Het jaarlijks uitje ging naar Twente: varen op de Regge in Zuna, en naar de 
Sterrenwacht en –tuin in Lattrop. 
Tot slot is er een gezellige sieradenparty georganiseerd, mat name voor de dames 
onder de vrijwilligers. 
Traditiegetrouw eindigt het jaar met de Chocomelkmiddag: onder de kerstboom met 
medewerking van Koppelkoor en Stepping Stones. Daarna met kerstpakket naar 
huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de tocht over de Regge is er een korte tussenstop bij de oliepelmolen  
in Rijssen, foto Gea Eekman 

 
Stagiaires 
In 2011 zijn Joost Dorgelo, Chiel Wijnholt en Peter Dokter, vierdejaars van de 
Groene Welle, gestart met het ontwerp voor de tuin. 
Lianne Bouwhuis organiseert diverse educatieve activiteiten gedurende het 
schooljaar 2011-2012 vanuit de opleiding CMV.  
Daarnaast zijn er maar liefst 11 maatschappelijke stages geweest. 
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Vanuit Groningen komen twee teams van de RUG naar Hardenberg voor het maken 
van een educatief ontwerp over duurzaamheid. 
 

PR en communicatie 
De PR werkgroep en het team leveren onder meer: 

- tweemaandelijks Koppelnieuws en Koppelnieuwsflits 
- viermaal de Natuurpagina 
- promotiestands op de opening gemeentewerf, feestdag De Kleine Tuinman, 

Hardenberg buiten en de Landbouwdag 
- wekelijkse persberichten 
- onderzoek naar nieuwe doelgroepen 
- maandelijks item bij RTV Hardenberg 
- vier activiteitenposters 
- actuele site. 

 
Hyves wordt nieuw leven ingeblazen door een aantal stagiaires en er is verkennend 
gekeken naar meer inzet van sociale media. 
In de Groene Gramsberger verschijnen vijf artikelen van de hand van de nieuwe 
auteur Barend van Zadelhoff, en een extra jubileumartikel. 
 
 
 

     
   roodborstje, foto Febo Huisman
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Bijlage 
 
Bestuur, personeel en groene groepen per 1 maart 2012 
 
Bestuur 
Dick Altena (voorzitter) 
Annet Herbert (plaatsvervangend voorzitter) 
Jan Achterkamp (penningmeester) 
Mieke Belt (secretaris) 
Gert Diepeveen (algemeen bestuurslid) 
 
Medewerkers 
Ans Naber (bestuursdirecteur) 
Ariane Kamerman (medewerker educatie en PR) 
Immy van Huizen (beheerder) 
Sanne Schaafsma (projectmedewerker duurzaamheid  
(per 1 april wordt zij opgevolgd door Miriam Gerrits) 
 
Aangesloten groene groepen 
IVN afdeling Hardenberg/Gramsbergen 
Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel 
Weidevogelbescherming Avereest 
Weidevogelbescherming Hardenberg 
Dierenbescherming, afd. Noord-Overijssel 
Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland afd. H’berg/Gramsbergen 
Stichting Vitaal Platteland 
Wildbeheereenheid (WBE) De Vechtstroom 
WBE De Akkerlanden 
WBE Tussen Vecht en Dedemsvaart 
Hengelsportvereniging De Dobber 
Stichting Das en Vecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                             ….en de zon komt gewoon iedere dag weer op….  


