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1 Het jaar 2012 in het kort  
 
In 2012 is duurzaamheid een gevleugelder term dan ooit, en heeft natuur het (met name 
financieel) zwaar te verduren. Terwijl de draagkracht van onze aarde zowel duurzame 
energiehuishouding als gezonde natuur nodig heeft. Het is niet los van elkaar te zien.  
De noodzaak om mensen hiervan bewust te maken en hun eigen rol daarin te tonen,  
is duidelijk. Volwassenen, maar ook jeugd, de beslissers van de toekomst.  
De Koppel speelt daarin in deze regio een belangrijke rol.  
De stappen uit voorgaande jaren naar de profilering van De Koppel en wat zij biedt,  
zijn ook in dit jaarverslag te zien. In hoofdstuk 3 wordt het belangrijkste deel voor publiek  
en bezoekers beschreven: wat was er te doen en wie hebben we daarmee bereikt. 
In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe het programma tot stand kwam: wie zorgden voor  
dat programma en de kennis en welke rol speelde De Koppel in het netwerk van natuur, 
duurzaamheid en educatie. Tot slot volgen organisatie en financiën. 
 
In het totale aanbod is ‘gesneden’; minder goed lopende activiteiten zijn geschrapt of 
aangepast, meer zaken zijn op aanvraag. Hoewel er dus minder eigen activiteiten op de 
kalender stonden, zijn de bezoekersaantallen licht gestegen, maar om deze trend door te 
zetten zal meer nodig zijn. Onderhoud van bestaande doelgroepen is gedaan door 
gesprekken met basisscholen, nieuwe doelgroepen werden gezocht in bijvoorbeeld senioren, 
waarvoor de PR groep een expositie ontwikkeld heeft die in 2013 gaat draaien. 
Nieuwe arrangementen in combinatie met de omgeving van het gebouw zijn vertraagd door 
de langer lopende werkzaamheden. 
 
Duurzaamheid 
In 2012 liep het eerste meerjarenprogramma duurzaamheid bij De Koppel af. In de loop van 
het jaar is een toekomstvisie ontwikkeld, om met verschillende opdrachtgevers en 
projectgelden het thema te kunnen blijven bieden. Het is belangrijk de rol van De Koppel 
daarbij goed te benoemen, omdat het thema breed in de maatschappij speelt. Afgelopen jaar 
zijn activiteiten uitgevoerd voor de gemeente, Beter Wonen Vechtdal en het 
programmabureau NME. In de toekomst zullen deze opdrachtgevers in beeld blijven, naast 
nieuwe zoals bedrijven en de provincie. Het thema wordt ook opgenomen in het structurele 
aanbod van exposities, activiteiten en themadagen, maar dat kan zonder extra personele 
inzet onvoldoende goed uitgevoerd worden. 
 
Vechtdalbeleving 
Het bestuur van De Koppel heeft ingezet op een koers waarbij de activiteiten van De Koppel 
meer eigen inkomsten moeten genereren, om onafhankelijker te worden van subsidies.  
De kern van de boodschap over natuur en duurzaamheid blijft daarbij behouden. De vorm 
moet aantrekkelijk genoeg zijn en voldoende beleving bieden om ervoor te willen betalen. 
Een van de manieren om hieraan vorm te geven, diende zich aan via de Anjerpunten. In de 
loop van 2011-2012 is het idee ontstaan om met organisaties in Gramsbergen (museum), 
Ommen (NICO) en Hoonhorst (pleisterplaats) een concept te ontwikkelen voor 
Vechtdalbeleving: een keten van locaties, de Anjerpunten, door het Vechtdal. Met natuur en 
water als specialiteit kan De Koppel arrangementen gaan leveren, die bezoekers trekken, 
informeren én middelen kunnen genereren. De samenwerking moet tot betere promotie en 
dus meer bezoekers leiden. Naast arrangementen zijn de horeca en de winkel dan ook meer 
van belang. Binnen arrangementen zal samengewerkt worden met lokale ondernemers. 
De inrichting van het terrein rond De Koppel in het Vechtpark biedt bovendien mogelijkheden 
buiten die er voordien niet waren. 
Deze ontwikkeling kreeg steun van het programma Ruimte voor de Vecht, en via deze weg is 
het idee onderbouwd met de recreatieve potentie. In 2012 is stevig gesleuteld aan deze 
ontwikkeling, het raamwerk is neergezet om hier de komende jaren mee verder te gaan.  
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2 De Koppel: educatie en activiteiten in 2012  
 
2.1 Exposities  
 
2.1.1 Wisselexposities  
 
Jaarthema ‘Zoogdieren’ 
Op 10 januari startte 
‘Beestenboel’. Een expositie 
over de eekhoorn, egel, 
muskusrat, het hert en ree.  
De bijbehorende lesbrief was 
voor groep 5 en 6, met onder 
meer een poepquiz (in potjes 
zit poep van 8 verschillende 
zoogdieren, hierover is van 
alles te vragen). Voor de 
allerjongste bezoekers was  
er een vloerpuzzel, memory, 
een elektrospel en een 
opdrachtenboekje met 
kleurplaat.                                     op 13 januari werd het nieuwe themajaar feestelijk geopend 

 
Op 11 april is ‘Struikrovers’ feestelijk geopend, een expositie gemaakt door SNNO, 
WBE de Akkerlanden, WBE de Vechtstroom en WBE tussen Vecht en Dedemsvaart. Deze 
ging over de marterachtigen, zoals de steenmarter, das, wezel en bunzing. De bijbehorende 
lesbrief was voor groep 7 en 8. 
Vanaf 5 juli was ‘Nachtdieren’ te zien, tezamen met de mini-expositie ‘Het jaar van de bij’. 
‘Nachtdieren’ besteedt onder meer aandacht aan de verspreiding van de das in Nederland. 
Een front van een auto met een dode das onder het wiel illustreert één van de gevaren voor 
de das en andere nachtdieren: het verkeer. 
De tentoonstelling start vanuit een dassenburcht: na dit kijkje binnen kon buiten de burcht  
een kijkje genomen worden in het eerste levensjaar van de jonge dassen en werd ingegaan 
op verschillende Nederlandse nachtdieren waar de das zijn leefruimte mee deelt, zoals de 
uil, de wezel, de bunzing, de marter en de vos.  
Op 10 oktober is de laatste expositie van het jaar geopend: ‘Koeiengeloei en varkensgeknor’. 
In de expositie leerden de bezoekers koeien en varkens nader kennen: wat zijn het eigenlijk 
voor dieren, wat is de geschiedenis, hoe gaat de mens ermee om. De expo is mede tot stand 
gekomen door medewerking van de Dierenbescherming. De lesbrief was voor de groepen 7 
en 8. 
 
In dit jaar hebben dus vijf groene groepen bijdragen geleverd aan de exposities, een 
belangrijk resultaat in de samenwerking. 
 
Tentoonstelling filmzaal 
De exposities van foto’s en schilderijen zijn in trek, veel makers willen bij De Koppel 
exposeren. Zo was er van januari t/m maart de KNNV Vriezeveen met foto’s van de 
Engbertsdijksvenen in relatie tot Natura 2000. Van april t/m juni exposeerde Michael Gorel 
zijn natuurschilderijen.  
Van juli t/m september showden de cursisten van Henk de Jong hun natuurschilderijen. In 
oktober en november waren er natuurfoto’s van Bert Stegeman en in december van Egbert 
Pullen. 
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2.1.2 Permanente informatie  
Natuurontdekhoek 
De Natuurontdekhoek was naast de gebruikelijke doe activiteiten de nieuwe locatie van  
de ‘Soort van de maand’: in samenwerking met SBB hebben maatschappelijke stagiaires  
12 expovakken gevuld met informatie over, in dat geval natuurlijk, 12 zoogdieren. 
 
Koppeltuin 
Omdat de uitvoering van de herinrichting Koppeltuin opgeschoven is, zijn de doelstellingen 
hier niet gerealiseerd. Op papier zijn er diverse ideeën, maar de uitvoering laat nog op zich 
wachten. Door de uitgelopen werkzaamheden rond de sluis kon de tuin zelfs minder goed 
benut worden dan anders. 
 
Duurzaam Natuurlijk, Watt LED je? 
De expositie ‘Duurzaam Natuurlijk, Watt LED je?’ werd in 2012 omgevormd naar het ‘verhaal 
achter duurzaamheid’ en minder op techniek. De technieken gaan snel en worden op andere 
locaties beter getoond, dus legt De Koppel focus op de achtergronden en gevolgen van 
klimaatverandering, eindigheid van grondstoffen, de noodzaak van (energie) besparing en de 
concrete mogelijkheden die de consument heeft, ook buiten de techniek. De technische 
schaalmodellen zijn verdwenen en er zijn verschillende andere onderdelen bijgekomen 
waaronder de klimaatkast. Ook zijn in de expo steeds verwijzingen te vinden geweest naar 
het jaarthema en de andere expositie en worden zoveel mogelijk duurzaamheidsopdrachten 
in de bijbehorende lesbrief opgenomen. Gekoppeld aan de expositie konden bezoekers een 
energiemeter lenen om thuis apparaten te testen. Ook is een LED lampen actie gehouden 
die door de gemeente geïnitieerd was. Bij aankoop van een LED lamp kreeg men een bon 
voor nog een lamp bij inleveren van een kapotte spaarlamp. 
 
De Vecht 
De informatie over de Vecht en het Vechtpark volgt in 2013 en 2014. 
  
2.2 Educatieprogramma  
 
2.2.1 Aanbod basisonderwijs  
De exposities per kwartaal hadden weer elk een eigen lesbrief. Blok 1 werd bezocht door 
veertien groepen 5/6, blok 2 door vier groepen 7/8, blok 3 door twaalf groepen 3/4 en blok 4 
door vijf groepen 7/8.  

 
                                                       

Op 10 februari was er een   
  speciaal programma voor   
  Warme truiendag, hieraan   
  namen twee scholen deel.   
  Het programma rond   
  Boomfeestdag (21 maart),   
  Bomen (be)leven, trok negen    
  groepen 3/4. 
  Een aantal scholen bezocht    
  De Koppel voor een   
  programma op maat:  
  De Morgenster uit Wierden   
  werkte over de strijd tegen   
  het water en kreeg een   

 leerlingen van CBS Rheezerveen aan de slag met de lesbrief          programma over de Vecht. 
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De prinses Margrietschool uit Balkbrug ging op insectensafari in de tuin. Ook kwamen er 
weer scholen als onderdeel van hun schoolkamp: It Twaluk uit Leeuwarden, Triangel uit 
Almelo en Spinaker uit Enschede. 
 
Vlak voor de zomer kregen de scholen weer het aanbod 2012-2013 toegestuurd. Naast het 
aanbod van De Koppel staan hier ook andere activiteiten in opgenomen, zoals Groene Welle 
en dit jaar ook het IVN en waterschap.  
 
Op locatie werd samen met IVN een aantal activiteiten verzorgd voor De Matrix  
(brede school). 
 
Nieuw ontwikkeld in 2012 is ‘Energie heeft de Toekomst’. Dit bordspel is onder meer voor 
basisonderwijs geschikt. Naast het spel zijn er excursies in het programma opgenomen. 
Enkele proefscholen kwamen de Koppelexcursie uit het pakket testen. 
De planning voor de Koppeltuin is opgeschoven. Er zijn in stages wel ideeën voor de nieuwe 
tuin ontwikkeld, maar die kunnen voorlopig nog niet uitgevoerd worden. 
 
Voor lesmaterialen in de klas konden de scholen weer een beroep doen op het aanbod van 
Natuur en Milieu Overijssel. De aanvraagprocedure is dit jaar gedigitaliseerd, wat in eerste 
instantie tot minder bestellingen heeft geleid.  
 
Over het algemeen lopen de bezoeken van scholen wat terug, vooral in groep 7/8. Het is 
lastig te traceren hoe dit komt. Er zijn wat gesprekken gevoerd met schooldirecties hierover: 
de vele beroepen die op het onderwijs worden gedaan spelen een rol, maar iedere leerkracht 
besluit individueel of hij of zij een bezoek brengt, en het moet net passen, praktisch en 
inhoudelijk. De ‘hapklare’ methode van De Koppel wordt zeer gewaardeerd. 
 
2.2.2 Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs  
Het Vechtdal College kwam weer met vele klassen voor een waterpracticum (waterdiertjes) 
in de tuin.  
De Sensation Tour, waarin jongeren kennis maken met vrijwilligerswerk, was wel gepland 
maar ging helaas niet door vanwege dubbelplanning met de toetsweek.  
De Nieuwe Veste kwam eind van het schooljaar met alle brugklassen voor een projectweek. 
Na de zomer kwamen de brugklassen van het Greijdanus voor de introductieweek. Elke keer 
wordt in overleg een programma gemaakt. 
HAVO 5 klassen van het Greijdanus bezochten de Koppeltuin, de Talentenklas van deze 
school volgde een duurzaamheidprogramma. 
De Groene Welle gaf weer een deel van haar reguliere lessen in De Koppel, alsmede een 
cursus. 
Ook hier werken we op locatie. Directeur Ans Naber gaf een gastles op het Greijdanus.  
In het najaar startte het project ‘Adviseurs van de toekomst’, waarbij leerlingen zelf aan de 
slag gaan met een echte vraag van een waterschap. De Nieuwe Veste en het Greijdanus  
zijn elk met een klas gestart. 
 
3.2.3 Stages  
De studenten Joost Dorgelo, Chiel Wijnholt en Peter Dokter van de Groene Welle hebben 
hun ontwerpopdracht voor de Koppeltuin in april afgerond. 
Lianne Bouwhuis rondde eind van het schooljaar haar stage voor CMV vanuit Windesheim 
af, maar blijft nog in beperkte mate vrijwilliger. 
Er waren dit jaar vijf maatschappelijke stagiaires. Hun voornaamste werkzaamheden waren 
helpen bij kindermiddagen en beheer, flyer maken, onderhoud tuin en hand- en 
spandiensten, zoals helpen op stands (Hardenberg Buiten) en vloeronderhoud. 
Jan Maijchrzak en Michiel Poelenije startten in september met een onderzoek naar de 
exploitatiemogelijkheden van de nieuwe tuin in het kader van hun minor Social Green. 
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Roel Meesters en Kevin Eilander startten in september vanuit de Groene Welle met een 
vervolg op hun collega’s van het jaar ervoor: bij het gemaakte tuinontwerp zullen zij een 
onderhoudsplan maken. 
 
2.2.4 Jeugd en jongeren buiten het onderwijs  
In het project ‘Energie heeft de Toekomst’ zijn ook programma’s voor BSO en kerkelijke 
jeugdgroepen gemaakt. Ook hier betreft het een combinatie van het bordspel met excursies. 
Een groep PKN jongeren bezocht de expo duurzaamheid in het gemeentehuis, zij werden 
daar door medewerker duurzaamheid Miriam Gerrits ontvangen. 
 
3.2.5 Volwassenen 
Ook in 2012 was er een serie informatieavonden in het kader van duurzaamheid: thema’s 
waren: HR-ketels, zonne-energie, luchtwarmtepomp en binnenklimaat en gezondheid.  
Deze avonden werden goed bezocht. De meermalen geplande bijeenkomsten over 
deelauto’s en groen gas werden geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.  
Hardenberg nam deel aan de Energy battle, een landelijke energiebesparingswedstrijd 
tussen gemeenten waarbij deelnemers een wattcher in huis kregen en veel besparingstips. 
Ook een team vanuit De Koppel nam deel, naast een team van raadsleden en bewoners  
van de Marslanden. Hardenberg werd uiteindelijk tweede. 
Samen met PKN, Windesheim en gemeente werd een discussieavond georganiseerd  
onder de titel ‘afval is grondstof’. 
 
In het kader van het jaarthema werden vanuit de groene groepen lezingen gehouden over 
fretten en marters en marterachtigen. SNNO organiseerde een zoogdierkamp met tellingen. 
De films ‘Het leven van zoogdieren’ en ‘Bee movie’ zijn enkele malen vertoond.  
 
Francis Vos gaf in mei twee tuinworkshops. 
 
Verder waren er nog een informatieavond over vogeltellingen voor SOVON, een lezing over 
de Vloeivelden, Henk de Jong gaf weer schildercursus en IVN organiseerde de vogelcursus 
en een paddenstoelencursus. 
 
2.3 Activiteitenprogramma  
 
2.3.1 Openstelling voor publiek  
Jaarrond was De Koppel zes middagen per week open, van dinsdag t/m zondag. In de 
meivakantie en zomervakantie opende De Koppel om 10.00 uur. 
De Koppel ontving 12.629 bezoekers, waaronder 2.083 scholieren en 1.746 via een 
programma op locatie. Een maatschappelijke stagiaire ontwikkelde een flyer die de 
bezoekers langs alle aspecten van De Koppel leidt. 
 
2.3.2 Themadagen 
Natuur in uitvoering 
Boswachter Jos was maandelijks aanwezig om vragen te beantwoorden. 
 
Kindermiddagen 
Iedere maand was er een kindermiddag, de thema’s waren: eekhoorn, Valentijn, Sarah’s 
Wereld, lente, Pasen, kleine zoogdieren, sieraden van afval, natuur in de stad, nachtdieren, 
waterdiertjes (2x), levend ganzenbord, natuurschilderij maken, dierfiguren van afval  
(i.s.m. de kringloopwinkel), Dierendag, herfst, vogelvoermobile, Kerst en uilenballen pluizen. 
Elke middag bestond uit wetenswaardigheden over het thema en een knutselactiviteit. 
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Foto’s: resp. het kindermiddagenteam druk bezig met de voorbereidingen en de resultaten van de kindermiddagen 
‘Lente’ en ‘Eekhoorn’. 

 
Overige themadagen 
Op 15 april was er de Ko en Knof paddentrek, een excursie in samenwerking met 
Bospaviljoen de Rheezerbelten. 
Nieuw in 2012 was het Repair Café, waar bezoekers kapotte spullen laten repareren door 
vrijwilligers en meteen leren hoe je dat zelf doet. Dit initiatief van Bewust Vechtdal is door  
De Koppel, Hibertad en de werkgroep Leefstijl in Hardenberg opgepakt. Het eerste Café was 
op de markt, de derde bij Hibertad en het tweede en vierde vonden plaats bij De Koppel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                      Repair Café Vechtdal 15 december 

 
Er zijn met Staatsbosbeheer excursies georganiseerd naar de Rheezerbelten en 
boswachterij Hardenberg 
Samen met de gemeente werd weer de Bewust en Duurzaam Wonen Fair gehouden op  
21 april.  
De Pomologendag werd gehouden op 15 september (zie foto). 
Op Wereldvoedseldag, 16 oktober, zijn ‘insectenkoekjes’ uitgedeeld op het station, in het 
kader van een provinciale actie om het bewustzijn van de voedselproblematiek te vergroten. 
Nacht van de Nacht is helaas afgelast vanwege te weinig deelname. 
Tenslotte was er de Kerstmiddag voor vrijwilligers en de wintermiddag vogelvoer voor onze 
gevederde vrienden. 
 
In de zomer was er weer de tweedehands natuurboekenmarkt voor een goed doel. In het 
najaar kwam hierop vervolg uit de collecties van een aantal vrijwilligers.  
 
        2.3.3 Koppelsessies 

   In overleg met de groene groepen zijn twee    
  discussieavonden georganiseerd. 
   
  Op 22 februari was er een Politiek Café over ‘Ruimte en    
  natuur’, met Willem Seine (NMO) als gespreksleider.  
   De avond werd goed bezocht, ook vanuit de politiek. 
  In het najaar was een avond over landschapsonderhoud   
  gepland naar aanleiding van diverse vragen, helaas is  
  deze wegens te weinig aanmeldingen afgelast. 
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2.3.4 Kennisloket  
De Natuurdatabank stond dit jaar op een laag pitje vanwege de vertraagde besluitvorming 
over de aansluiting bij de Nationale Databank Flora en Fauna. Er is verkennend gewerkt  
met het invoerportaal van dit nieuwe systeem.  
Daarnaast werden diverse vragen afgehandeld over informatie voor spreekbeurten en zijn 
vrijwilligers ingezet voor hulp bij steenmarteroverlast, maar ook vragen over onbekende 
soorten of gewonde dieren in de tuin.  
 
2.4 Arrangementen  
 
2.4.1 Kinderfeestjes 
In 2012 zijn 18 kinderfeestjes gehouden. 
 
2.4.2 Groepsarrangementen 
In samenwerking met de kanovereniging, Total Outdoor, de Zwieseborg, De Roskamp en 
Sportservice Overijssel is het arrangement Retourtje Vecht ontwikkeld. Dit vaararrangement 
is elke dinsdag in het zomerseizoen te boeken. In de zomer is er al enkele malen gebruik 
van gemaakt. 
 
Een greep uit de groepen die De Koppel bezochten voor een groepsarrangement: 

- Hoogstambrigade 
- 55+ camping De Klimberg 
- Fietsvierdaagse (2x) 
- Vrouwen van nu 
- Tieners van Toen 
- Wawollie 
- SWVNO  
- Groepen als onderdeel van de excursie ‘Energie heeft de Toekomst’ 
- Zeven groepen van families en buurtverenigingen. 

 

        
  
          Fietsvierdaagse 4 september: Laura, Brenda en Immy hebben het volledig onder controle 
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2.4.3 Vergaderarrangementen  
Hiervan werd natuurlijk gebruik gemaakt door de eigen groene groepen, maar ook door: 

- Waterschap, werkbezoek Catalanen en andere vergaderingen 
- Ruimte voor de Vecht 
- Werkgroep N34 kunstwerk 
- Presentatie boek ‘Natuurlijk Vechtdal’ (foto) 
- Natuur- en BSO-cursus 
- Gemeente. 

 
2.4.4 Project Beter Wonen  
In opdracht van Beter Wonen zijn onder meer 
activiteiten verzorgd op het thema energie en 
duurzaamheid: bij buurtbarbecues voor huurders,  
en er is een presentatie ontwikkeld voor ouderen, 
‘Senioren met energie’ die op een aantal locaties  
gehouden is. 
 
2.5 Pilot nieuwe arrangementen  
De ontwikkeling van het Vechtpark en de aandacht voor Vechtdalbeleving zijn de basis 
waarop nieuwe arrangementen worden ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkeling daarin is het 
concept Anjerpunten. Met locaties elders in het Vechtdal worden de eigen arrangementen 
aan elkaar geknoopt en gezamenlijk vermarkt om het bereik te vergroten.  
 
Uitgangspunt is samenwerking met lokale ondernemers voor diensten die De Koppel zelf niet 
heeft, zoals varen, fietsen en catering. Daartoe is in november een eerste bedrijvenavond 
gehouden.  
 
2.6 PR en communicatie  
Ook in 2012 verschenen tweemaandelijks het Koppelnieuws en de Koppelnieuwsflits. 
Wekelijks gingen persberichten de deur uit en ieder seizoen was er de activiteitenposter.  
De PR werkgroep zorgde onder meer voor de Natuurpagina in de Toren (4x). 
De Groene Gramsberger werd door Barend van Zadelhoff van artikelen voorzien.  
Door het faillissement van RTV Hardenberg is het maandelijks radio-item gestopt. 
Het blad De Vrijwilliger maakte een speciale editie over vrouwen: daarin is het 
kindermiddagenteam van De Koppel geportretteerd. 
Overdier.nl maakte opnames bij de kindermiddag Dierendag. 
 
In het voorjaar is De Koppel aangesloten bij het Rustpuntennetwerk. 
Bij het gebouw is een Ecotap geplaatst, oplaadpunt op zonne-energie voor fietsen en 
scooters (foto). 
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De Koppel kreeg van de Kringloop Hardenberg € 500,-- cadeau voor haar nieuwe tuin,  
een actie in het kader van hun jubileum. Voor de uitreiking is een speciale kindermiddag 
gehouden ‘dierenfiguren maken van afval’, waarbij de wethouder aanwezig was. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitaal heeft De Koppel een slag gemaakt. Naast de website is in de sociale media het 
accent verlegd van Hyves naar Twitter en Facebook. 
Door een project van Vechtdal Marketing kon een virtuele toer op de site worden gezet,  
De bezoeker kan dan al op internet 360 graden rondkijken. 
 
Presentatie op publieksactiviteiten: 
De Koppel presenteerde zich op diverse evenementen, zoals Hardenberg Buiten,  
de Duurzaam Wonen Fair, de mini boerenmarkt op de kinderboerderij Baalder,  
Boer zoekt vrouw in Vilsteren, de Landbouwdag, de boerenmarkt bij IJshoeve Bosman,  
de Oogstdag Gramsbergen en het Krims cultuurpad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             week van 26 november: de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de sluis
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3 De Koppel: samenwerking en kenniscentrum in 2012  
 
3.1 Samenwerking in het aanbod van het NAC  
 
Groene groepen 
Dit jaar werkten vijf groene groepen mee aan exposities. Verder organiseerden zij weer 
diverse lezingen, excursies en activiteiten. 
Stichting Das en Vecht is als nieuwe groene groep aangesloten. 
 
blok 2: ‘Struikrovers’, gemaakt door SNNO, 
WBE de Akkerlanden, WBE de Vechtstroom  
en WBE tussen Vecht en Dedemsvaart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
blok 4: ‘Koeiengeloei en varkensgeknor’, het gedeelte over varkens is gemaakt door de Dierenbescherming 

 
 

 
     de koe voor en na… 

 
 

 
Terreinbeheerders 
Staatsbosbeheer verzorgde maandelijks het boswachterspreekuur en nam deel aan de  
PR werkgroep. Daarnaast zijn strategische overleggen gevoerd over toekomstige 
samenwerking. SBB is intern aan het reorganiseren na de opgelegde bezuinigingen. 
Tevens wordt zij eigenaar van een deel van het Vechtpark, waaronder de nieuwe Koppeltuin. 
Hernieuwde samenwerking kan beide organisaties kansen bieden. 
Er is een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe LTO voorzitter Erik Back. Er zijn 
nog geen concrete samenwerkingsplannen gemaakt, maar de contacten zijn goed en er 
wordt een beroep gedaan op elkaars informatie en netwerken. 
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Onderwijsinstellingen 
Groene Welle heeft via de stages een bijdrage geleverd aan de plannen voor de toekomst 
van de Koppeltuin. 
Scholen en BSO’s hebben meegewerkt aan de totstandkoming van ‘Energie heeft de 
Toekomst’. 
Vanuit Windesheim zijn studenten van de nieuwe minor Social Green bij De Koppel aan de 
slag gegaan. 
 
Overheid 
De gemeente blijft een belangrijke partner. Zij is de belangrijkste financier. Inhoudelijk is er 
afstemming zodat de boodschap van De Koppel zoveel mogelijk aansluit bij gemeentelijk 
beleid. Dat is met name op het thema duurzaamheid het best zichtbaar. De gemeente zet 
hier actief op in en De Koppel heeft daar een rol in als organisatie voor educatie, informatie 
en ondersteuning.  
In de loop van het jaar zijn twee bestuurlijke en maandelijkse ambtelijke overleggen gevoerd. 
Het waterschap is een belangrijke partij is het proces van het Vechtpark en Ruimte voor de 
Vecht, alsmede op bredere watereducatie. Hun aanbod van excursies en waterdocenten 
wordt ook via De Koppel verspreid. 
De provincie is partner via Ruimte voor de Vecht in relatie tot Vechtdalbeleving en nme 
projecten. 
Ambtenaren van al deze overheden zijn bij rondleidingen en cursussen ingezet om 
presentaties te verzorgen. 
 
Lokale natuur- en milieu educatie 
De contacten met NIC Ommen en museum Gramsbergen zijn sterk geïntensiveerd binnen 
het project Anjerpunten, zie ook hoofdstuk 1. 
Met De Wheem in Balkbrug zijn contacten gelegd voor het jaarthema 2013. 
De Vrienden van de Vloeivelden De Krim openden een Educatief pad voor basisscholen en 
individuele bezoekers. 
Stichting Hibertad levert naast kennis ook een educatieprogramma voor scholen in hun 
centrum. Hiermee wordt samengewerkt, bijvoorbeeld bij ‘Energie heeft de toekomst’. 
 
Provinciale educatie voor duurzaamheid  
Al jaren participeert De Koppel in het provinciale netwerk van Natuur en Milieu Overijssel en 
de centra voor natuur- en milieu educatie (nme). Ook dit jaar kwamen de medewerkers weer 
enkele malen bijeen voor afstemmingsoverleg, en gingen zij naar Arnhem (de Hogeschool 
en het watermuseum) voor een inspiratiedag.  
Op strategisch niveau is het directieoverleg vooralsnog opgegaan in de programmagroep 
nme. Met regie vanuit de provincie Overijssel is een proces gestart om de nme of 
duurzaamheidseducatie beter te organiseren. De samenvoeging van nme met het 
programma  Leren voor Duurzame ontwikkeling speelt hierbij ook een rol. De Koppel 
participeert in het proces, evenals de gemeente Hardenberg. Wethouder Jannes Janssen 
neemt deel aan de stuurgroep, ambtelijk nemen gemeente en De Koppel deel aan de 
programmagroep en De Koppel participeert in de projectgroep. Deze projectgroep bereidt de 
organisatievorm en het meerjarenplan voor. 
 
Bedrijven en instellingen 
KICI, kledinginzamelaar in de gemeente, is een belangrijke financier, een deel van haar 
opbrengst komt De Koppel jaarlijks ten goede. 
Met Baalderborg is al enige tijd gesproken over een energieproject voor bewoners van 
zorginstellingen. In de loop van 2012 kwam hiervoor financiering en dat zal in 2013 starten. 
Met het bedrijf Limitec zijn besprekingen gevoerd over een mogelijk sponsorproject, maar dit 
is helaas niet rond gekomen vanwege financiële tegenvallers. 
In februari vond de maatschappelijke beursvloer plaats. Daar is een ‘deal’ gemaakt met Dion, 
waarbij zij De Koppel van ARBO en personeeladvies voorziet. 
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Er is een start gemaakt in het kader van de Anjerpunten bredere samenwerking met 
bedrijven te vinden. De bedrijvenavond leverde daartoe nog onvoldoende resultaat.  
In 2013 zal via bedrijvennetwerken verder worden gewerkt.    
Gelukkig kon De Koppel weer rekenen op bijdragen in geld of natura van Beter Wonen 
Vechtdal, Countus en Brunink. 
Eind 2012 is De Koppel gevraagd zitting te nemen in de nieuwe Stichting Recreatie en 
Toerisme om samen met ondernemers de toeristische agenda voor de gemeente 
Hardenberg te maken. 
 
3.2 Samenwerking in groen Hardenberg  
 
Groen Overleg Platform (GOP) 
Dit platform van de lokale groene organisaties kwam tweemaal regulier bijeen op 17 april  
en 16 oktober. In oktober nam Jan van Kamer afscheid als voorzitter. Er is vooralsnog  
geen opvolger, het platform bezint zich eerst op de samenwerkingsvorm. Daartoe is eind 
2012 een enquête uitgezet.  
Stichting Das en Vecht is in 2012 toegetreden tot het GOP, Gerko van den Akker is de 
vertegenwoordiger. Aart Bentsink werd de nieuwe IVN vertegenwoordiger. Henk Claus werd 
ernstig ziek, waardoor de WBE Akkerlanden even niet vertegenwoordigd was. Hij revalideert 
inmiddels. 
Naast de onderlinge uitwisseling is een aantal bredere onderwerpen de revue gepasseerd:  
Ruimte voor de Vecht (ook in samenwerking met Ommen, Dalfsen en Zwolle), onder meer 
de inpassing van nieuw te bouwen sluisjes en Vechtdalbeleving, het bestemmingsplan 
buitengebied, het proces voor het landschapsontwikkelingsplan, landschapsonderhoud en 
bezuinigingen in de EHS. Ook nadere samenwerking met Ommen naar aanleiding van de 
ambtelijke fusie is onderwerp van gesprek. 
De regionale afdeling van het WNF heeft contact gezocht met De Koppel voor 
samenwerking. 
 
Naast het GOP zijn groene vrijwilligers ook individueel actief, al dan niet via een vereniging. 
Zo is een werkgroepje bezig met de visie ‘Rust en drukte’ voor het Vechtdal. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          grote muur (foto Bert Stegeman) 
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3.3 Kenniscentrum  
 
Natuurdatabank 
Het systeem KISAL dat voor de Natuurdatabank wordt gebruikt is overgegaan op de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dit betekent dat de databank ook over moet op 
dat systeem, maar daartoe moet de gemeente een contract met deze databank afsluiten.  
In de loop van het jaar zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor 
gemeentevertegenwoordigers van Hardenberg en Ommen om de mogelijkheden te 
verkennen. De intentie is dit wel te willen, maar het contact is nog niet rond. Dat betekent dat 
de databank werkgroep even op een laag pitje draait in afwachting van de besluiten. 
 
Adviesorgaan GOP 
De beleidswerkgroep is in 2012 niet actief geweest. 
Enkele leden van het GOP hebben aan werksessies over Collendoorn deelgenomen. 
Bredere inzet bij het beoogde Landschapsontwikkelingsplan laat nog op zich wachten. 
 
Vanuit de groene groepen en individuele vrijwilligers wordt ook overleg gevoerd met 
gemeente, waterschap of belangenorganisaties.Vanuit De Koppel wordt waar mogelijk 
gefaciliteerd, het initiatief ligt bij de vrijwilligers zelf. 
 
 

    knoflookpad (foto Egbert Pullen) 
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4 Organisatie 
 
4.1 Personeel en vrijwilligers 
 
Het team wijzigde in 2012 van samenstelling. Sanne Schaafsma besloot ons per april te 
verlaten. Zij werd opgevolgd door Miriam Gerrits. 
Begin 2012 was Gea Eekman nog in dienst ter vervanging van Immy van Huizen,  
die herstelde van borstkanker. Immy kon gelukkig geleidelijk haar werk hervatten en in  
mei was ze weer volledig aan de slag. 
Hennie Jansen, al jaren onze schoonmaakster via Asito, ging met pensioen, Irani Rodriques 
volgde haar op.  
Dick Hakkers zou tijdelijk als beheerder werken in het kader van re-integratie, maar hij vond 
na enkele weken al een andere baan. 
 
Bestuur 
Gert Diepeveen verliet het bestuur. Het secretariaat werd overgenomen door Mieke Belt. 
Eind van het jaar trad Derk-Jan te Rietstap aan als nieuw bestuurslid. 
Het bestuur voerde tweemaal bestuurlijk overleg met de wethouder. 
Het vervolgtraject naar een nieuwe koers die meer bezoekers en andere middelen genereert, 
was het belangrijkste aandachtspunt naast de reguliere voortgang. 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben weer een onmisbare bijdrage geleverd aan de uitvoering van alle 
activiteiten, bij beheer, ontvangst, activiteiten, onderhoud en diverse klussen.  
Als dank werd in september een uitje georganiseerd naar Drenthe en Groningen:  
een excursie naar de Elperstroom, lunch aan het Zuidlaardermeer en een bezoek aan het 
Swieneparadies. 
 
In het najaar werd een BHV-cursus voor  
beheervrijwilligers gehouden (foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                                                     bij hen kunnen we ons veilig voelen 

 
4.2 Voorzieningen 
 
De werkzaamheden in het Vechtpark en met name rond de sluis liepen enorme vertragingen 
op. De consequentie was dat heel 2012 de omgeving van De Koppel een behoorlijke 
bouwput was, wat de buitenbeleving niet ten goede kwam. Ook boten konden niet aan de 
steiger aanleggen in het seizoen. De werkzaamheden aan de tuin zouden najaar 2012 ook 
starten, maar zijn uitgesteld naar najaar 2013. Het ontwerp is wel klaar. 
 
In 2012 is een ‘Risico inventarisatie en evaluatie’ uitgevoerd met hulp van Dion. Op basis 
daarvan zijn aanpassingen gedaan aan installaties in het gebouw en is een eigen BHV- 
training gehouden. 
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5 Financiering 
 
Het complete financiële verslag is opgenomen in de jaarrekening 2012, waarvan hier een 
samenvatting wordt gegeven. 
  
De Koppel zoekt voortdurend naar financiële bronnen naast de gemeentelijke subsidie,  
zodat ruimte in de uitvoering van taken kan ontstaan.  
Ook dit jaar is bijna een kwart van de inkomsten afkomstig van aanvullende projectsubsidies 
en andere bijdragen. 
Dit omvat projectsubsidies van het Programmabureau NME en de Provincie Overijssel 
verworven via samenwerkingsprojecten en van de gemeente binnen Bewust Duurzaam 
Thuis, en gemeentelijke bijdragen voor duurzaamheid. Verder zijn er de inkomsten van 
dienstverlening door de Natuurdatabank, de bijdrage van KICI en projecten met  
Beter Wonen Vechtdal. 
 
De overige inkomsten omvatten de horeca, activiteiten en arrangementen.  
 

Totaal inkomsten (afgerond)  € 245.600,-- 

Positief saldo 2010 (afgerond) € 1.000,-- 

Aandeel gemeentelijke basissubsidie (DVO) in de inkomsten 71% 

Aandeel projecten in de inkomsten (incl. KICI) 26% 

Aandeel overige inkomsten  3% 
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Bijlage 1 
 

 
Bestuur, personeel en groene groepen per 1 maart 2013 
 
 
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 (projectmedewerker duurzaamheid) 
 
Aangesloten groene groepen 
IVN afdeling Hardenberg/Gramsbergen 
Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel 
Weidevogelbescherming Avereest 
Weidevogelbescherming Hardenberg 
Dierenbescherming, afd. Noord-Overijssel 
Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt (afd. Hardenberg/Gramsbergen) 
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 

 

BO  Basisonderwijs 

BSO  Buitenschoolse opvang 

CMV  Cultureel Maatschappelijke Vorming (opleiding hogeschool Windesheim) 

DVO  Dienstverleningsovereenkomst (met gemeente Hardenberg) 

GOP  Groen Overleg Platform 

NAC  Natuuractiviteitencentrum 

NME  Natuur- en milieueducatie 

NOH  Natuurontdekhoek 

PR  Public Relations 

RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie  

VO  Voortgezet onderwijs 

 

 
 
 


