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Kortweg 2016 

 

Hoewel het jaarthema anders doet vermoeden, steekt De Koppel allesbehalve haar 
kop in het zand. Met een bezoekersaantal dit jaar voor het eerst boven de 14.000  
en ontvangst van de in totaal 200.000ste bezoeker laat zij zien te werken aan 
zichtbaarheid en een groter bereik. Hiervan getuigt ook het grote scala aan 
activiteiten en bezoekers, neergelegd in dit jaarverslag. 
Dat dit wordt gezien, bleek ook eind januari toen directeur Ans Naber (en daarmee 
ook De Koppel) de Vechttrofee won, vanwege verdiensten voor het Vechtdal, 
waaronder het realiseren van de Anjerpunten. 
 
Halverwege dit jaar was het Anjerpunt Hardenberg klaar. De verbouwing klaar,  
de signing rond het gebouw klaar, de expositie erin, programma klaar.  
Een mooie bijenstal in de tuinen. 
Natuurlijk zijn er altijd nog weer punten te ontwikkelen, maar de focus gaat van 
bouwen naar uitrollen. Met een mooi Vechtival in juni als een van de wapenfeiten.  
 

                        
 
Ook de samenwerking wordt steeds breder.  
Waar het Groen Overleg Platform naar een lossere vorm gaat, ontstaat binnen de 
Groene Loper Vechtdal een nieuw netwerk van bij ‘groen’ betrokken burgers van 
allerlei pluimage. 
Rond duurzaamheid is een Kennisbank opgericht en is de samenwerking met ROVA 
verstevigd. 
 
Alle ontwikkelingen leidden ertoe dat de bestaande samenwerking met waterschap 
Vechtstromen en Staatsbosbeheer intensiever zal worden, omdat De Koppel ook 
voor deze organisaties een herkenbaar punt in de regio kan zijn. 
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1 Bezoekerscentrum NAC & Anjerpunt De Koppel   

 
De Koppel trok in 2016 14.034 bezoekers. In juni werd de 200.000ste bezoeker in 
het zonnetje gezet. 
De openingstijden waren ongewijzigd.  
 
1.1 Exposities en informatie 
 
Jaarthema 
Het jaarthema 2016 was ‘Onder de grond’. De grote wisselexposities stonden in dit 
thema. 
Van januari t/m april was dat ‘Schatten uit de grond’, waarbij er vooral aandacht was 
voor stenen en mineralen. 
Van april t/m september was er de expositie ‘Paddenstoelen’, met alle informatie over 
deze mooie vrucht van een schimmel, waarvan veruit het grootste deel onder de 
grond zit. 
Tot slot kwam ‘Op reis met Momo de mol’, een leuke expositie met een heuse 
mollengang die bij de kleuters goed in de smaak viel. 
 
Duurzaam Natuurlijk, watt LED je  
De vitrinekast die aansluit bij de expositie beneden, is dit jaar tweemaal gevuld naar 
aanleiding van het thema ‘Onder de grond’. Het eerste deel van het jaar was dat met  
‘Schatten uit de grond’, waarbij de waarde van die schat betrekkelijk is. Want hier 
ging het om fossiele brandstoffen en ertsen als uranium. De tweede helft van het jaar 
waren de twee principes van aardwarmte te bekijken. Het meest gebruikt wordt de 
winning van bodemwarmte, warmte die ontstaat doordat de aarde door de zon 
verwarmd wordt. Een andere techniek is het winnen van warmte die zich in de kern 
van de aarde bevindt. Er is tekst aangepast in de vitrine over water en woningisolatie, 
er zijn meubeltjes gekomen in de modelwoning om deze ook voor kinderen 
aantrekkelijker te maken en de klimaatkast heeft een flinke uitbreiding gekregen met 
klepjes en bordjes.   
 
Water en natuur 
In juli werd de expositie ‘Het Vechtdal 
binnenstebuiten’ opgeleverd door NatuurVerhuur.  
In deze expo maakt de bezoeker kennis met 
natuurgebieden in het Vechtdal en haar bewoners. 
Met de Vechtanjer als leidraad worden steeds vijf 
kenmerkende soorten naar voren gehaald.  
De informatie is te zien, maar ook te ruiken,  
te voelen en te horen.  
Het aquarium is geïntegreerd in de expositie.  
De expositie is mogelijk gemaakt door  
Provincie Overijssel, Ruimte voor de Vecht,  
Staatsbosbeheer en waterschap Vechtstromen.  
 
In maart kregen we de melding dat er een otter was doodgereden bij Beerzerveld. 
Deze is na onderzoek door Alterra naar de preparateur gebracht om te laten 
opzetten, zodat deze in 2017 aan de expositie kan worden toegevoegd. 
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Kleine exposities 
In de filmzaal hingen achtereenvolgens foto’s van Natuurwerkgroep De Reest, 
schilderijen van Harry Soepenberg, foto’s van Hillie Waning en de 18 gekozen 
inzendingen van de fotowedstrijd ‘Paddenstoelen’. De winnaar was Ali Huisman. 
 
De expositie ‘Soort van de maand’ belichtte enkele thema’s en een aantal soorten,  
te weten stenen en mineralen, bodemvormende elementen, wat is grond, de worm, 
kikkers en dril, emelt, hommel, wild konijn, mol, vos, egel en huisjesslak. 
 
Welkom bij het Anjerpunt 
Op het terrein zijn informatieborden en banieren geplaatst voor het Anjerpunt. Bij de 
ingang staat een zuil met IPad die informatie geeft over de Anjerpunten. In de serre 
en de winkel zijn schermen opgehangen waarop informatie en filmpjes getoond 
kunnen worden. Er is bestickering op het gebouw aangebracht. 
 
1.2 Water & natuur en duurzaamheid ontdekken 
 
Natuurontdekhoek 
De Natuurontdekhoek (NOH) blijft de plek in De Koppel met uitdagingen voor alle 
zintuigen, waar kinderen en volwassenen zich weer hebben verdiept in uilenballen, 
waterdiertjes en vele andere zaken. 
 
Er zijn twee wandelroutes ontwikkeld vanuit De Koppel die via de app ´Wandelen in 
Overijssel´ te downloaden zijn en dan op GPS te lopen. Maar ze zijn eventueel ook 
op papier te leen.  
Een wandelroute is getest (en goed bevonden) door het Platform Gehandicapten 
Hardenberg. 
 
Koppeltuinen 
De vrijwilligers van de Bijenvereniging hebben hard gewerkt om de stal op tijd klaar 
te hebben voor het seizoen. Op 9 juli werd de stal door burgemeester Snijders 
geopend: hij liet een bijenvolk vrij, wat hem meteen op een bijensteek in zijn 
voorhoofd kwam te staan… de stal is via de Bijenvereniging met een imker te 
bezoeken. 
 

 
 
Op Boomfeestdag is een lindeboom geplant. 
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De heemtuin en de moestuinen zijn nog niet goed tot ontwikkeling gekomen.  
Met Groene Welle wordt gekeken naar een alternatief plan voor dit deel van het 
gebied. 
 
Ook dit jaar 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. 
 
In het kader van de beleving van Vechtdalnatuur is Ko´s tuinentocht ontwikkeld,  
een speurtocht voor kinderen door de Koppeltuinen. Daarnaast is er nu ook de 
watersafari, een opdrachtenkist voor in de kano met de figuren Ko Koppel en  
Victor de Vechtotter. 
 
De ontwikkeling van energie uit de stuw gaat begin 2017 starten. Het waterschap 
Vechtstromen heeft hiertoe na enige malen bilateraal overleg het initiatief genomen. 
 
In het kader van het Tientorenplan voor het Vechtpark denkt De Koppel mee over 
meer beleving in het Vechtpark, met als thema ‘Gezond bewegen’. In 2016 zijn 
enkele bijeenkomsten gehouden onder leiding van Vechtdal Marketing met outdoor 
ondernemers en sport- en fysio-organisaties. 
 
 
1.3 Faciliteiten 
 
Het gebouw biedt naast de informatieve ruimte een Koppelserre met beperkte 
horeca, twee vergaderzalen en de Koppelwinkel. In de serre en de winkel zijn 
schermen opgehangen (zogenaamde narrowcasting) waarop informatie en filmpjes 
getoond kunnen worden. 
 
De keuken is afgelopen jaar uitgebouwd en  
er is extra vries- en koelruimte bij gekomen. 
Er is een aparte ontvangstbalie gemaakt, 
zodat er meer werkruimte is en de horeca 
ingesteld is op een breder aanbod van 
producten. Het assortiment is uitgebreid, 
onder meer met biologisch ijs. 
 
Ook is een pinautomaat aangeschaft. Een en 
ander is mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van Stichting Dooze en Dorp. 
 
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. 
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2 Programma NAC en Anjerpunt De Koppel    

 
2.1 Programma onderwijs 
  
Basisonderwijs 
Elk blok was er een lesprogramma bij de jaarthema-expositie. Bij ‘Schatten uit de 
grond’ was het programma voor groep 7 en 8. Hier maakten 4 klassen gebruik van.  
‘Paddenstoelen’ was voor groep 5 en 6, er kwamen 4 klassen. 
‘Momo de mol’ kreeg bezoek van maar liefst 20 groepen 1 t/m 4.  
 
Programma’s uit het doorlopende aanbod of op maat werden verzorgd voor: 
 
Thema natuur 
Parkschool Coevorden, thema water 
De Morgenster, thema de uil 
OBS Den Velde, thema water 
Het Palet, diverse thema’s voor alle groepen 1 t/m 8 
De Bron, thema water 
 
Thema duurzaamheid 
De Bron, op ontdekkingstocht met Ko Koppel, tweemaal 
Pr. Ireneschool groep 5/6, energie en isolatie 
Pr. Ireneschool, op ontdekkingstocht met Ko Koppel 
 
Op locatie werden ook diverse lessen verzorgd: 
Het programma over de uil ging naar Gramsbergen, De Krim (2 scholen) en  
de Elzenhof. 
De imker ging naar De Krim (2 scholen), de Elzenhof en de A. Rissaeusschool. 
 
CBS De Akker Gramsbergen had een les over kriebelbeestjes en een les in 
combinatie met een school uit Laar. Ook voor de Prinses Ireneschool werden enkele 
lessen op locatie verzorgd. 
 
De Regenboog uit Slagharen won een mooie prijs in het project 
‘Jeugdgemeenteraad’. De door hen ontwikkelde kist komt op termijn bij De Koppel te 
staan. 
 
Met ROVA is een lesprogramma voor het basisonderwijs rond zwerfafval gemaakt, 
gekoppeld aan de avondvierdaagse. Dit bestaat uit een lessenreeks op school, 
waarbij een lid van het Cleanteam kan worden uitgenodigd. Daarnaast is er een les 
bij De Koppel beschikbaar. Die les is ook buiten de avondvierdaagse te volgen. 
Er is dit jaar nauwelijks gebruik gemaakt van deze les. Hij wordt volgend jaar 
herhaald. 
Tevens is een afvalprogramma voor BSO’s gemaakt. 
 
Voor de gemeente is een lespakket gemaakt bij een informatiestand over 
duurzaamheid voor groep 5 en 6. Er is een start gemaakt met een speurtocht rond 
duurzaamheid naar het gemeentehuis die aansluit bij de info aldaar. 
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De jaarlijkse voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid (initiatief van Urgenda) 
is in Hardenberg gecoördineerd door De Koppel. Vier groepen meldden zich aan en 
evenzoveel voorlezers -waaronder wethouder Prinsse-  hebben zich actief ingezet. 
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 op het gebied van duurzaamheid. 
 
Voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen 
In maart was er weer Kunstkick, bij De Koppel werden acht workshops gegeven. 
Later in het jaar was er nog een aparte VMBO workshop. 
 
Brugklassers van het Vechtdal College kwamen langs voor een project. Ook werden 
we regelmatig geïnterviewd door scholieren, bijvoorbeeld voor het vak CKV. 
Het Vechtdal College ging in mei waterdiertjes zoeken in de Koppeltuinen. 
Met het Vechtdal College Hardenberg is overleg geweest over de mogelijkheden 
voor de sectie aardrijkskunde. 
 
Op 26 mei 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 de gemeente Hardenberg over groen in de stad, internationale 
school Eerde met een advies aan de provincie over Vechtdalidentiteit en het 
Vechtdal College Dedemsvaart met een plan voor gemeente, waterschap en 
Vechtdal Marketing over bevaarbaarheid van verschillende routes. 
Na de zomer zijn de voorbereidingen voor de volgend editie weer gestart.  
Voorlopig zijn drie klassen aangemeld.  
 
Alle brugklassen van het Greijdanus brachten ons weer een bezoek eind augustus. 
Dit keer kregen ze opdrachten in de tuin te doen. 
 
Dezelfde opdracht (objecten fotograferen in de tuin) kreeg een groep 1e jaars 
onderwijsassistenten van het Alfa College, die kwamen voor kennismaking met het 
werkveld. Zij deden daarnaast nog een afvalspel.  
ProHardenberg heeft een speurtocht door het Vechtpark gedaan. 
 
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.   
 
Buitenschoolse educatie 
De BSO’s komen regelmatig op eigen gelegenheid De Koppel bezoeken tijdens de 
openingstijden. Tweemaal was er een speciaal programma voor een BSO, o.a. over 
muizen. 
 
Verder zijn speciale programma’s gemaakt voor kinderen van Autismus Aachen en 
Scouting Den Ham.  
 
Voor BSO’s en kerken is het spel ‘Koppel je Kennis aan energie in Hardenberg’ te 
leen. Het spel is uitgeleend aan CBS De Fontein en CBS De Kern. 
Eind van het jaar is i.s.m. ROVA een afvalprogramma voor de BSO gepresenteerd. 
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Stages 
De Koppel is erkend leerbedrijf voor SCW en Leisure and Hospitality.  
Vanaf september was Anoek Mulder stagiaire vanuit VMBO groen.  
Na de zomer begon Jerina Overweg aan haar stage vanuit SCW bij Landstede. 
In de zomervakantie was Roy de Wolde van het Alfa College enkele weken  
aanwezig voor een snuffelstage in de Koppeltuinen. 
In het najaar meldde zich nog een afstudeerder van Van Hall maar dat ging 
uiteindelijk niet door. 
 
Er hebben zich geen maatschappelijke stagiaires gemeld.  
 
2.2 Activiteitenkalender: evenementen en themadagen 
 
Vechtival 

Op 4 juni vond voor de 4e keer het 
Vechtival plaats. Dit jaar stond er 
een grote finishboog over het 
fietspad en waren alle activiteiten 
in de Koppeltuinen gepland.  
Le Bateau vertrok 4 maal richting 
de Zwieseborg en De Uitdaging  
3 maal richting Diffelen. Zeker wat 
later op de middag zaten de boten 
vol. De meeste hadden een 
natuurgids aan boord van het IVN. 
We hadden veel bezoekers en de 
sfeer was uitstekend.  
 

Studenten van het projectbureau DOEN hadden een route van het centrum van 
Hardenberg naar het Vechtival bij De Koppel georganiseerd. Onderweg waren er tal 
van opdrachten. Bij De Koppel konden de kinderen de oplossingen in een bus doen.  
 
Kindermiddagen 
In 2016 zijn kindermiddagen gehouden met de thema’s onder de grond,  
stenen verven, nestkastjes timmeren, Pasen, lente, vogelhuisjes maken, bloemen, 
waterdiertjes (2x), eten uit de natuur, de mol, knutselen met afval, herfsttafel, 
eekhoorn boetseren, vogelvoer maken, kerst en uilenballen pluizen. 
Een deel is weer samen met het IVN georganiseerd. Nieuw zijn de kindermiddagen 
samen met de Cultuurkoepel, waarbij creatieve docenten worden ingezet. 
Een groep vrijwilligers van de kindermiddagen van De Wheem bezocht ons 
kindermiddagenteam om inspiratie op te doen. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                                                   een geboetseerde eekhoorn 
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Repair Café 
In 2016 zijn negen goed bezochte Repair Café’s Hardenberg gehouden,  
in samenwerking met onder meer PKN. Ook is de jaarlijkse bijeenkomst met  
de vrijwilligers gehouden. 
Specials waren onder meer tuingereedschap, kleding,  fietsverlichting, 
vakantiespullen, Senseo’s en kerstverlichting. 
 
Themavonden en -dagen 
De volgende themabijeenkomsten en cursussen zijn gehouden: 

• Ecostyle, initiatief Groene Welle 

• Lezing Vechtpark fase 5 

• Vogels langs de Vecht, initiatief IVN  

• Warme truiendag, breien en spinnen workshop 

• Vertellers aan de Vecht 

• Vogels bij de stad i.s.m. Staatsbosbeheer 

• Earth Hour 

• Natuurfotografie, initiatief IVN 

• Paddentrek, i.s.m. Rheezerbelten 

• Natuurvaartocht De Uitdaging 

• Workshop Over-IJs (maak het lekkerste ijsje van Overijssel) 

• Open imkerijdag, initiatief Bijenvereniging 

• Fruit determineren 

• Eten uit de natuur  

• Nacht van de Nacht i.s.m. IVN 

• Natuurwerkdag Koppeltuinen 

• Fotowedstrijd en prijsuitreiking ‘Paddenstoelen’ 

• Boekpresentatie John Roeden. 
 

Er zijn enkele themabijeenkomsten over duurzaamheid gepland, maar die zijn om 
verschillende redenen niet doorgegaan (ziekte, financiën etc.) 
 
Verder wordt er op het thema duurzaamheid ook op locatie gewerkt: zo is er een 
presentatie gehouden voor de Energiecoaches.  
 
Activiteiten derden 
Henk de Jong organiseerde bij De Koppel zijn schildercursus. De Stuw organiseerde 
trainingen voor de energiecoaches.  
Centrummanagement en Coach to Nature hielden eigen cursussen. 
 
De Groene Loper Vechtdal  
Om groene initiatieven te ondersteunen is er de Groene Loper Vechtdal. Allerlei 
groene initiatieven in het hele Vechtdal-achter-Zwolle kunnen zich daarbij aansluiten.  
Na de voorbereidende werkzaamheden van 2015 was in maart 2016 de eerste 
avond belegd voor geïnteresseerden. In de rest van het jaar hebben zich enkele 
tientallen initiatieven aangemeld, vele daarvan ontvingen ook een financiële bijdrage 
uit het project. Er zijn in alle kernen inloopbijeenkomsten georganiseerd om de 
initiatieven op te sporen en onderling kennis te laten maken.  
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De initiatieven zijn individueel bezocht en door de projectgroep en de stuurgroep 
voor toekenning van de vouchers van adviezen voorzien. 
Eind van het jaar is gestart met het maken van een magazine waarin de initiatieven 
en het project onder de aandacht worden gebracht. 
 
Grenzeloze natuur 
In dit grensoverschrijdende project deed de mogelijkheid zich voor aan te haken bij 
het Interreg project Living Vecht. In 2016 is meegeschreven aan dit voorstel, zodat er 
gelden beschikbaar komen om de visie ‘Rust en Drukte’ ook uit te breiden naar de 
Duitse zijde, waardoor een totaalvisie op natuur in het Vechtdal zal ontstaan.  
De uitvoering ervan is daarmee wel in de tijd opgeschoven. Daarnaast zijn plannen 
gemaakt voor een scholenproject met de nieuwe Vechtzompen, samen met 
Emlichheim. Het project is ingediend bij Interreg en wacht op goedkeuring. 
 
 
2.3 Arrangementen 
 
Kinderfeestjes 
Er werden 27 kinderfeestjes gehouden. 
 
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 2016 bijvoorbeeld:  

• Gramsberger Torentocht 

• Twenterand fietsvierdaagse 

• Diabetes wandeltocht 

• Leontiens Ladies Ride 

• Enkele familiefietstochten 

• Passage Vriezenveen. 
 
Daarnaast zijn er arrangementen die gebruik maken van de aanwezige activiteiten 
en aanvullende lezingen of excursies. Deze zijn in 2016 verzorgd voor: 

• Vier familiedagen  

• Afscheidsreceptie waterschap 

• Boerinnengroep 

• Sociëteit de Stuw 

• Carinova mantelzorgers tweemaal 

• OCH bedrijfsbezoek 

• Lions seizoensafsluiting 

• Cursus Vluchtelingenwerk 

• Senioren over Ruimte voor de Vecht 

• Vrijwilligers hospice 

• Koorleden Canta Libre 

• Zanglust Dalfsen 

• Symposium Stichting Bollenteelt 

• Tieners van Toen 

• Hoonhorsters Noabers 

• Retourtje Vecht. 
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Vergaderarrangementen 
Een aantal organisaties gebruikt De Koppel regelmatig als vergaderlocatie. Naast de 
eigen groene groepen waren dat bijvoorbeeld waterschap Vechtstromen,  

de Anjerpunten, Groene Welle, Van Hall, gemeenten, het Vechtpark, Beeldenstad, 
IVN en Baalderborg en Staatsbosbeheer. Er waren dit jaar ook enkele bijzondere 
arrangementen, zoals een grote bijeenkomst van burgemeesters en wethouders op 
het sluisplein en een ‘inloopontbijt’ van Plegt-Vos voor de woonwijk De Koppel. 
 
 
2.4  Kennisloket 
 
Ook dit jaar zijn weer vele vragen afgehandeld en doorgespeeld. Ook zijn kinderen 
voorzien van materialen voor spreekbeurten en dergelijke.  
 
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 2 vrijwilligers. Zij voeren 
gegevens in van diverse partijen en maken overzichten. In 2014 is de aansluiting 
gemaakt met de Nationale Databank Flora en Fauna, de NDFF. 
Vanaf die tijd zijn waarnemingen vanuit de NDFF doorgegeven aan de gemeente 
betreffende: Vechtpark centrum Hardenberg, Gemeente recreatiebos, Pastoorsbos 
Slagharen, Populierenbos Dedemsvaart en Bollenkolkpad Hardenberg. 
Voor de Koppeltuinen en de Molengoot zijn er contacten met het IVN, die een cursus 
planten inventariseren opgezet heeft. In 2017 zal deze groep 2x op pad gaan en de 
waarnemingen komen in de NDFF. Ook zijn er contacten met de 
paddenstoelenwerkgroep, waarvan de waarnemingen doorgegeven worden in de 
databank. 
Daarnaast heeft de werkgroep zich verdiept in hoe een natuurwaardenkaart gemaakt 
zou kunnen worden en voor welke doelgroep. Alle gegevens vanuit de NDFF zijn 
digitaal te bekijken, en per soort opvraagbaar. Ook kan hierbij de periode 
aangegeven worden. Maar hoe geef je (alle) soorten weer en blijft het overzichtelijk 
en gemakkelijk in te zien?   
Twee werkgroepleden bezochten in juni een cursusdag van de NDFF. 
 

 
haas – foto Bert Stegeman 
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Adviesorgaan GOP  
Vanuit de groene groepen in het GOP zijn enkele informatieve bijeenkomsten 
gehouden, zie onder themabijeenkomsten.  
 
Kennisbank 
De Kennisbank voor duurzaamheid (Vechtdal B(l)oeit) is officieel van start gegaan op 
22 maart. Deskundigen van diverse pluimage zijn beschikbaar voor burgerinitiatieven 
die met een kort advies geholpen zijn. Zo kwamen er al vragen over het oprichten 
van een nieuwe organisatie en over een beter PR plan. De Stuw en De Koppel 
zorgen dat de binnenkomende vragen worden doorgestuurd en afgehandeld. 
 
Energiecoaches 
In de gemeente Hardenberg zijn 15 energiecoaches opgeleid door De Stuw om 
minima te helpen energie te besparen. Ook de educatief medewerker duurzaamheid 
van De Koppel heeft deze training gevolgd en participeert vanuit duurzaamheid in dit 
netwerk. 
 
Energiecoöperatie Hardenberg 
De gemeente Hardenberg zet sterk in op duurzame energie en reductie van CO2 
uitstoot. Het doel is om in 2023 20% en in 2030 30% duurzame energie te 
produceren in de gemeente, ten opzichte van het gebruik. Daartoe zal men op 
bronnen van duurzame energie inzetten. In de transitie naar duurzame energie staat 
de gemeente Hardenberg niet alleen. Ook inwoners beseffen de noodzaak van een 
andere vorm van energiewinning. In Hardenberg zijn al sinds een aantal jaren 
plannen voor een lokale energiecoöperatie die niet alleen inkoopt en verkoopt, maar 
ook duurzame energie wil produceren. De Koppel speelt een ondersteunende rol in 
dit initiatief. Naast het leggen van contacten tussen de verschillende partijen, is ook 
de voortgang van het proces gestimuleerd (planning en het vastleggen van 
afspraken) en verslaglegging uitgevoerd. Het initiatief en welke vorm het krijgt, wordt 
daarbij aan de initiatiefnemers gelaten. Het initiatief is in de onderzoeksfase en de 
groep inwoners die hiermee aan de slag gaat, heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. 
De Koppel houdt de vinger aan de pols. 
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2.5 PR en communicatie 

Uitingen en artikelen 
Het Koppelnieuws verscheen tweemaandelijks digitaal. Wekelijks gaan persberichten 
naar lokale en regionale media. 
Het aantal volgers op Facebook is ruim 400. Er zijn aparte FB pagina’s voor het 
Vechtival (120 volgers) en de Groene Loper Vechtdal (50 volgers). Het aantal 
Twittervolgers zit inmiddels boven de 800. 
 
Op 28 januari won directeur Ans Naber  
de Vechttrofee, wat naast de trofee zelf 
publiciteit voor De Koppel opleverde. 
 
De site Anjerpunten.nl ging in 2016 online.  
Ook op het nieuwe platform 
Visithardenberg.nl staat De Koppel vermeld.  
Bij de promotie voor het Vechtival is onder  
de noemer Vechtpark Zomermaand 
samenwerking gezocht met de andere 
evenementen in juni aan de Vecht.                       
                                                                            Ans, met links Astrid Fidder en rechts Dook van Gils 
We publiceerden enkele malen in de            
Ontdek en Beleef krant. 
 
Er zijn weer vijf artikelen verschenen in de Groene Gramsberger, geschreven door 
Barend van Zadelhoff.  
 
Iedere 4de donderdag van de maand was een medewerker te gast bij  
Edwin Westerhoff in het programma NOOS Magazine. In de loop van het jaar is  
dit verschoven naar de dinsdag. 
 
De RTV Oost zomertour Mooi Overijssel kwam ook naar De Koppel op 5 juli. 
Fotograaf Ton van Vliet maakte in opdracht van het Vechtpark een mooie fotoserie. 
 
Stands en evenementen 
Ook was De Koppel weer present met allerlei activiteiten op publieksevenementen,  
te weten bij:  

• Oeverloos genieten  

• Dedemsvaart natuurlijk 

• Kinderboerderij Baalder (foto) 

• Landbouwdag 

• Oogstdag Holthone 

• Krims Kultuurpad 

• Kerstmarkt Hardenberg (3 dagen). 
 
Hardenberg Buiten werd afgelast vanwege storm. 
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3 Organisatie 

 
3.1 Personeel en vrijwilligers 
 
Koppelteam 
In het team waren geen personele wijzigingen. Daarmee bestaat het vaste team dus 
uit directeur Ans Naber, beheerder Immy van Huizen, medewerker educatie/PR 
Ariane Kamerman en medewerker duurzaamheidseducatie Miriam Gerrits. 
In april werd een teambuildingsessie gehouden bij Coach to Nature op de Klashorst. 
 
Bestuur  
Jacolien Dorman trad in januari als secretaris toe tot het bestuur.  
Voorzitter Dick Altena kondigde eind van het jaar zijn vertrek aan.  
De zoektocht naar een opvolger begon. 
 
Inhoudelijk was de ontwikkeling van het Anjerpunt belangrijk. Zo is in januari een 
sessie met het team gehouden om het aanbod en de wijze waarop gasten worden 
ontvangen onder de loep te nemen. 
Eind 2016 is een start gemaakt met een meerjarenplan 2017-2022. 
    
Vrijwilligers en werkgroepen 
De vele vrijwilligers zijn van groot belang om het jaarprogramma uit te kunnen 
voeren.  
In januari was er weer de nieuwjaarsreceptie, tevens opening themajaar ‘Onder de 
grond’ en opening van de eerste expositie.  
Er was een extra uitje naar de Groote Scheere voor wie dat in 2015 had gemist.  
Op 29 juli konden vrijwilligers mee op een speciale vaartocht van De Uitdaging. 
Het jaarlijkse uitje in september ging naar de A. Vogeltuinen en het Veenmuseum in 
Kloosterhaar.  
Het jaar werd traditioneel afgesloten met de chocomelkmiddag met de Stepping 
Stones en een kerstpakket. 
   
Werkgroep beheer 
Deze bestaat uit de vrijwilligers en medewerkers die zorgen voor de bemensing van 
het gebouw gedurende de openingsuren (voornamelijk in weekenden). Nieuw lid in 
deze groep was Nynke de Vries. 
Voor deze groep was er in november weer herhalingscursus voor BHV.  
Gert Jan van Lochem van De Klomp, Anjerpunt Vilsteren verzorgde een avond over 
gastvrijheid. 
 
Werkgroep scholen 
Deze groep zorgde weer voor de begeleiding van de bezoekende scholen. Nieuw in 
deze groep was Marion van Hoogevest. Voor het eerst werden dit jaar voor het 
waterprogramma ook de vrijwilligers van Vechtstromen ingezet die daar de waterles 
verzorgen. Een mooie samenwerking.  
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Werkgroep kindermiddagen 
Deze groep begeleidde weer de maandelijkse kindermiddagen. Het team 
kindermiddagen van De Wheem kwam op bezoek om uit te wisselen. De vrijwilligers 
helpen ook bij de nieuwe kindermiddagen samen met de Cultuurkoepel.  
 
Werkgroep kinderfeestjes 
Deze groep van twee vrijwilligers deed de voorbereiding en uitvoering van alle  
27 kinderfeestjes.  
 
Werkgroep Koppeltuinen 
Bij het onderhoud van de Koppeltuinen waren verschillende partijen betrokken:  

• Groene Welle: voerde maaiwerkzaamheden uit en hield paden op orde 

• De grote oppervlaktes zijn in juni gehooid door een boer, in het najaar 
kwamen schapen van schapenhouder Henk van der Sar. 

• Eigen tuinvrijwilligers De Koppel: Albert Gerrits en John Hadiamont hebben als 
vrijwilliger in het groot onderhoud meegeholpen, dat wil zeggen het vrijhouden 
van boompjes opslag. 

• Cleanteam: opruimen in combinatie met werkzaamheden voor de sluis 

• IVN onderhoudsploeg: wilgen knotten 

• Bijenvereniging: onderhoud bijenstal en omgeving 

• Heemtuingroep: inrichting en onderhoud binnencirkel tuincirkel  

• Gemeente en waterschap: onderhoud elementen 

• Particulieren hielpen op de natuurwerkdag, onder meer de Lions club. 
 
Lambert Lenters onderhoudt het terras en omgeving van het gebouw. 
 
De heemtuingroep is in de loop van het jaar gestopt met haar werkzaamheden.  
De bijenverenging heeft de stal afgebouwd en het terrein eromheen ingericht.  
Een deel van de moestuin is door particulieren bewerkt, een deel door eigen 
vrijwilligers van De Koppel. 
 
Werkgroep Natuurdatabank Reest- en Vechtdal. 
Zie 2.4 
 
 
Stagiaires 
Zie 2.1.  
 
 
3.2 Partners in het programma 
 
Om het aanbod te kunnen realiseren, is een brede samenwerking en kennis 
noodzakelijk. Deze samenwerking en kennis hebben op zichzelf weer waarde voor 
de samenwerkingspartners. 
 
Groene groepen 
Bij De Koppel waren 12 groene groepen aangesloten. IVN organiseerde een aantal 
lezingen en werkte met De Koppel samen bij een aantal kindermiddagen.  
Leden van groene groepen gingen naar scholen voor gastlessen en fungeerden  
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als excursiegids. Een aantal groepen nam deel aan het Vechtival.  
De Bijenvereniging is actief in de Koppeltuinen.   
Ook participeert de educatief medewerker duurzaamheid in de werkgroep 
duurzaamheid van het IVN. Hier werd een duurzaamheidswandeling ontwikkeld. 
 
Terreinbeherende organisaties 
Met Staatsbosbeheer (SBB) is samengewerkt aan de realisatie van de expositie 
Vechtdal Binnenstebuiten. Ook organiseerden we samen het Vechtival.  
Er was tweemaal strategisch overleg over nadere samenwerking.  
Met Landschap Overijssel is samengewerkt rond de Natuurwerkdag en bij de  
Groene Loper. 
Met LTO is geen overleg geweest.  
 
Onderwijsinstellingen 
De Groene Welle heeft weer een belangrijk deel in het onderhoud van de 
Koppeltuinen gedaan. De nieuwe locatiedirecteur Jennifer Wessels Boer kwam 
kennismaken. Ook gebruikt Groene Welle De Koppel nog steeds als leslocatie. 
Uit het nieuwe Groenblauwe netwerk Oost is voor De Koppel niet veel activiteit 
voortgekomen dit jaar.  
De Koppel werd benaderd voor interviews en presentaties scholieren en studenten 
uit binnen- en buitenland. Onder meer over het centrum zelf en Ruimte voor de 
Vecht. 
 
Overheid  
Er was weer tweemaal bestuurlijk overleg met de gemeente als belangrijke financier. 
Daarnaast was er regelmatig algemeen ambtelijk overleg, en zijn contacten geweest 
rond het Vechtpark, nieuwe natuurwet en databank en duurzaamheid. Tevens was er 
een extra bestuurlijk overleg vanwege de kennismaking met Matthijs Nijboer, de 
nieuwe directeur van Natuur en Milieu Overijssel. 
Met het waterschap Vechtstromen zijn gesprekken gevoerd om de samenwerking in 
het Anjerpunt sterker vorm te geven. Dit resulteerde in een samenwerkingsvoorstel 
op een aantal onderdelen in het Koppelprogramma. Dit ligt nu intern bij 
Vechtstromen voor.   
Rijk en provincie leveren projectmatig bijdragen via onder meer ‘Adviseurs van de 
toekomst’, ‘Overijssel Duurzaam (Groene Loper)’, ‘Ruimte voor de Vecht’ en de 
PMPC regeling. Ook participeerde men via Ruimte voor de Vecht in het Vechtival. 
Ook vanuit dit programma is met diverse partijen gesproken over het Tientorenplan. 
Het Vechtpark is een van deze beoogde speciale belevingsplekken in het Vechtdal. 
 
Lokale natuur- en milieueducatie (nme) 
Met de Wheem is een uitwisseling tussen de kindermiddagenteams gehouden. 
In Ommen is de nieuwe kinderboerderij van start gegaan. Medewerkers van  
De Koppel hebben een aantal malen adviezen verstrekt met het oog op mogelijke 
toekomstige samenwerking. Deze samenwerking is nog beperkt omdat de lokale 
ontwikkeling eerst nog aandacht behoeft. 
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CEDO (Communicatie en educatie voor duurzaamheid Overijssel) 
Met de gemeentelijke nme centra in Overijssel (Hardenberg, Hengelo, Enschede, 
Oldenzaal en Deventer) en Natuur en Milieu Overijssel als nme consulentschap is 
tweemaal overleg gevoerd. Hengelo stapte definitief uit het overleg, Zwartsluis 
(Sluuspoort) kwam erbij. In april is een algemeen medewerkersoverleg gehouden in 
Oldenzaal. In september was het overleg gecombineerd met een werkbezoek aan 
Wonderreijk Twente (voorheen Natura Docet).  
Op strategisch niveau is het directeurenoverleg weer opgepakt in juni. Doel is onder 
meer gezamenlijke projectkansen benutten.  
 

Cultuur en welzijn 
Met de Cultuurkoepel zijn kindermiddagen opgezet en is samengewerkt rond 
Hardenberg buiten.  
Met de Stuw is samenwerking geïntensiveerd op duurzaamheid en groen initiatief: 
via de kennisbank, de energiecoaches en de Groene Loper.  
Er is deelgenomen aan de WAK (week van de amateurkunst) als locatie, met name 
in de vorm van het Vechtival. Vanuit het Vechtival is ook samenwerking gezocht met 
andere evenementen in het Vechtpark voor gezamenlijke promotie. Ook SHP 
ondersteunt het Vechtival. 
Het nieuwe evenement Beeldenstad zou eerst in de Koppeltuinen plaatsvinden maar 
zal toch in 2017 in het centrum worden uitgevoerd. 
 
Bedrijven 
Er is een aantal concrete samenwerkingsprojecten met bedrijven.  
Total Outdoor Events en De Rheezerbelten zijn Anjerpuntpartners. De eerste leverde 
weer kano’s en andere outdoor materialen. Met de Rheezerbelten zijn 
arrangementen gemaakt.  
Brunink Machinefabriek leverde weer opslagruimte. 
Met twee bedrijven zijn gezamenlijke activiteiten verkend: Expedition outdoor en 
Wema mobile. 
Bestuur en directie namen deel aan diverse activiteiten van de Ondernemersclub 
Hardenberg (OCH). Op 20 april organiseerde De Koppel een bedrijfsbezoek voor 
OCH leden. 
 
Partners Anjerpunt 
Met de Anjerpunten in Gramsbergen, Hoonhorst, Vilsteren en Beerze is hard gewerkt 
aan de huisstijl en beleving op de locaties, zodat in de zomer iedereen als Anjerpunt 
kon starten. Met Vechtdal Marketing is een communicatieplan gemaakt en de site 
gebouwd.  
 
3.3 Vertegenwoordiging en netwerken 
De directeur, medewerkers en bestuur van De Koppel vertegenwoordigden de 
organisatie in de volgende netwerken: 

- Groen Overleg Platform 
- Stuurgroep Anjerpunten 
- Stichting Recreatie en Toerisme Hardenberg: deze ging het laatste jaar van de 

werkzaamheden in. In de loop van het jaar is in een aantal sessies gesproken 
over samenvoeging met IP Hardenberg tot een platform gastvrij Hardenberg, 
wat vervolgens weer met andere partijen is uitgebreid. 

- Groen platform Vecht 
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- CEDO (Communicatie en educatie voor duurzaamheid Overijssel) 
- Ondernemers Club Hardenberg 
- Lions Hardenberg (persoonlijke titel) 
- Groenblauw netwerk Oost 
- Werkgroep Week van de Amateurkunst  
- Kennisbank 
- Stuurgroep Groene Loper Vechtdal 
- Raad van Advies Vechtdal Marketing 

- Werkgroep energiebesparing gemeentelijke gebouwen. 

 
3.4 Samenwerking in groen Hardenberg 
 
Groen overleg platform 2.0 
De groene groepen binnen De Koppel zijn vanaf dit jaar op een andere wijze gaan 
samenwerken. De onderlinge uitwisseling zal meer digitaal plaatsvinden en eens  
per jaar ontmoeten de groepen elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurde op 
18 oktober. Waar gewenst, worden (tijdelijke) werkgroepen op thema’s gevormd.  
De functie van de voorzitter van het GOP vervalt en het secretariaat ligt weer bij  
De Koppel. 
De faciliteiten van het gebouw en het team blijven voor de aangesloten groepen 
onveranderd beschikbaar, inclusief alle nieuwe ruimtes.  
De rol van de groepen bij het educatie- en activiteitenprogramma blijft onmisbaar en 
zal verder verstevigd worden, onder meer door het overleg hierover los te koppelen 
van de inhoudelijke ontmoeting. Dit gebeurt niet plenair maar bilateraal of met een 
speciale aanleiding (bijvoorbeeld gezamenlijke expositie). 
 
   
                     de vrijwilligers die 10 september mee waren   
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4 Financiering 

 
Naast de gemeentelijke subsidie en de eigen inkomsten uit groepen en horeca waren 
er ook dit jaar weer diverse projectsubsidies via provincie, gemeente en Ruimte voor 
de Vecht, en natuurlijk de bijdrage van Sympany.  
De PMPC subsidie voor het Anjerpunt werd afgerond en goedgekeurd. 
Daarnaast kwamen er mooie bijdragen van Staatsbosbeheer en Dooze en Dorp voor 
het Anjerpunt.  
Vanaf dit jaar is er een bijdrage voor zwerfafval activiteiten via gemeente en ROVA. 
Maar ook kleine bijdragen zijn welkom. Zo deden we mee aan de Rabobank 
Clubkascampagne en schreven we ons in bij Peut Hardenberg. Cogas Cultuurfonds 
gaf een bijdrage voor het Vechtival. 
 
Aan de kostenkant zijn door het afsluiten van nieuwe contracten kosten bespaard. 
Het complete financiële verslag is opgenomen in de jaarrekening 2016, waarvan hier 
een samenvatting wordt gegeven. 
  
De overige inkomsten omvatten de horeca, activiteiten en arrangementen en het 
verzorgen van presentaties op locatie. 
In het resultaat zijn nog steeds de effecten van de gemeentelijke bezuinigingen 
voelbaar. 
 

Totaal inkomsten   228.494 

saldo 2016 -8.024 

Aandeel gemeentelijke basissubsidie (DVO) in de 
inkomsten 

70% 

Aandeel projecten in de inkomsten (incl. Sympany) 25% 

Aandeel overige inkomsten  
(berekend naar saldo, niet naar omzet) 

5% 

 
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 2017 
 
 
Bestuur 
Henk Zomer (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, regio Noordoost 
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 
 
 
 
 
 


