
1 
 

Jaarverslag 

 

Over dino’s, een jubileum, en: corona… 
 

 

 

2020 



2 
 

Inhoudsopgave 

 

1. Het jaar in een notendop       blz. 3 

 

2. Bezoekerscentrum NAC De Koppel en Anjerpunt Hardenberg  blz. 4 

 

3. Programma educatie en activiteiten       blz. 8 

 

4. Organisatie          blz. 15 

 

5. Financiering           blz. 21 

 

6. Bestuur, personeel en groene groepen per 1 april 2021   blz. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardenberg, april 2021  



3 
 

1. Het jaar in een notendop 
 

 

Wat een kroonjaar had moeten worden, werd beheerst door een kroonvormig virus: 

corona. Een pandemie van een voor onze streken ongekende omvang legde ook 

onze activiteiten een deel van het jaar stil. Net als in de rest van de wereld. 

 

Het woordenboek werd aangevuld met veel nieuwe termen: anderhalvemeter-

samenleving, intelligente lockdown, mondkapjesplicht, coronakapsel. 

Zo zijn wij dus voor de coronaregels een ‘doorstroomlocatie’ met gekoppelde horeca. 

 

Het feestje voor het 20-jarig bestaan op 20-10-2020 bleef beperkt tot een Koppel 

Burendag in september, een klein maar leuk evenement. 

Alle plannen voor het aantrekkelijker maken van de locatie vielen even stil: behalve 

achter de schermen, waar er juist weer nieuwe plannen werden gesmeed. En een 

bijzonder item aan de Vechtdalexpositie werd toegevoegd… 

 

En toch… het gevoel dat er weinig gebeurde, is niet geheel de realiteit. Uiteindelijk 

was de 11 weken sluiting van maart tot juni het meest ingrijpend. 

De zomer na de eerste lockdown was ongekend druk. Men had duidelijk de vakantie 

in eigen land (her)ontdekt. Niet onbezorgd door alle maatregelen, maar wel weer fijn. 

Door deze totaal onvoorziene aanleiding heeft het toch (juist) bijgedragen aan ons 

doel om bij de inwoners van de regio beter bekend te worden. 

In het najaar moest de horeca sluiten vanaf oktober, maar het centrum zelf kon 

grotendeels bezoekers blijven ontvangen tot half december. Het bezoekersaantal viel 

daardoor uiteindelijk mee.  

 

De langetermijngevolgen van de coronacrisis zijn nog niet te overzien. Voor hoe we 

op onze locatie werken, maar ook breder. 

Kunnen we de herwaardering voor natuur, die hierdoor ook is ontstaan, vasthouden? 

En leidt het besef dat deze pandemieën mede het gevolg zijn van hoe we met de 

aarde en biodiversiteit omgaan, tot handelen zodat we erger voorkomen? 

 

En waar één deur sluit, gaat een ander weer open. Buiten vergaderen? Het kan!  

Ondertussen leidden alle ontwikkelingen op het thema duurzaamheid tot het idee van 

een laagdrempelig, onafhankelijk informatiepunt in De Koppel, waar de grote groep 

burgers die iets wil maar niet weet waar te beginnen terecht kan. De bestaande expo 

wordt daartoe omgebouwd, en er worden ‘gidsen’ opgeleid. Dit Startpunt Duurzaam 

zal in 2021 opengaan. 

 

In de hoofdstukken hierna geven we inzicht in wat er wel doorgegaan is en hoe we 

achter de schermen en in netwerken ook het nodige werk hebben verzet. 

 

 

  



4 
 

2. Bezoekerscentrum NAC De Koppel en Anjerpunt Hardenberg 

De coronacrisis drukte een duidelijke stempel op de locatie. Periodes van open, 

beperkt open en dicht wisselden elkaar af. Ook de beoogde ontwikkelingen als 

‘Vechtparkpoort’ en ‘Ontdektuin energie uit water’ liepen daardoor vertraging op: 

veel, maar niet alles kan van achter een bureau of beeldscherm.  

 

Uitgelicht: oeros 
Via Facebook kreeg De Koppel een bericht van Robin Joosten: ‘Wij hebben dit ding 

gevonden in het zand bij de Rheezermaten, wat is het en kunnen jullie er wat mee?’ 

Een foto erbij van een redelijk gave schedel, met hoorns, van een rund. Het hart van 

de medewerker slaat over… is dat nou een oeros? Of vergissen we ons en ziet een 

‘gewone’ hooglander bijvoorbeeld er ook zo uit? 

Een eerste mail naar Wonderreijk Twente bevestigt het vermoeden. Vrijwel zeker 

een oeros, maar kom even langs. Twee medewerkers togen naar Denekamp, ‘Ossie’ 

mee. Dr. Erik Mulder bevestigt dat het om een oeros gaat (foto). En laat in het 

museum aldaar een andere oerosschedel zien, ook gevonden in Hardenberg, in 

1937… maar minder compleet dan ons exemplaar. Er volgen afspraken op Urk bij 

Northsea Fossiles om de schedel te laten impregneren en samen met Vechtstromen 

besluiten we in Groningen een datering te laten doen. Ossie blijkt 8000 jaar oud en 

waarschijnlijk een dame. De vinder doet haar graag aan ons cadeau. Wat een mooi 

verhaal. Begin 2021 krijgt ze een plekje in onze Vechtdalexpositie. 
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Locatie 

Openingstijden • Ondanks de diverse lockdowns door de drukke zomer 
toch nog 12.336 bezoekers. 

• De eerste lockdown ging in op16 maart.  

• Op 1 juni (tweede pinksterdag) was De Koppel weer open 
met beperkende maatregelen (anderhalve meter, 
registratie en hygiëne).  

• Op 14 oktober sloot het horecadeel als gevolg van de 
gedeeltelijke lockdown, het centrum bleef wel open. 

• 5 november weer geheel gesloten voor 2 weken, vanaf  
19 november ‘doorstroomdeel’ weer open. 

• Vanaf 15 december opnieuw volledige lockdown: totaal 
dus vier weken sluiting in het tweede halfjaar. 

Toegangspoort 
Vechtpark 

• Met de projectgroep, De Koppel, gemeente, SBB en 
waterschap is een eerste communicatieplan Vechtpark 
gemaakt. Voorzet voor een beleefkaart is ontwikkeld. 

• Gebruikers van het park zijn benaderd en hebben 
toegezegd deel te willen nemen in meer samenwerking: 
Kanovereniging, outdoor bedrijven, horeca en 
watersportvereniging. Door corona was nog geen 
ontmoeting mogelijk, dus het ‘hoe’ volgt later.  

Gebouw en terras • Het terras is uitgebreid (foto) en de tafels zijn vervangen, 
er zijn heggen en een schaduwboom aangeplant. Er is 
een gescheiden afvalinzamelingssysteem ingevoerd.  
De beperkingen vanwege corona hebben de plannen voor 
bankjes stilgelegd. 

• De aanpassingen n.a.v. Anjerpuntformule zijn opgeschort 

Toegankelijkheid • De Koppel is meegenomen in de uitingen van Zorgeloos 
Vechtdal, als dagrecreatieve voorziening voor gasten met 
een beperking of zorgvraag.  
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Exposities en informatie 

Jaarthema  • Het hele jaar de expositie ‘Dino’s’ (foto). 

• Na contact met de Vogelbescherming over 
mogelijke exposities voor 2021 is een groep 
vrijwilligers gevormd om in samenwerking een 
nieuwe vogelexpo te maken, daar is hard aan 
gewerkt. 

Duurzaam natuurlijk,  
Watt LED je 

    Deels aangepast aan de expositie Dino’s,  

      met fossielen in steenkool (en CO2) en het  

      slechten van verouderde (prehistorische!)  

      ideeën of wat waar en niet waar is over  

      energiebesparing.  

    Voorbereiden expositie Startpunt Duurzaam. 

Expo Vechtdal binnenstebuiten Het onderdeel ‘ontstaan van het landschap’ i.s.m. 
Vechtstromen is vertraagd, maar de online basis 
is klaar. In juni kreeg De Koppel een oeros- 
schedel aangeboden, gevonden door wandelaars 
in de Rheezermaten. Deze zal worden 
toegevoegd in een diorama met meer vondsten. 

Kleine exposities • Foto’s van Henk Jan Bezemer. 

• Foto’s van Ron Goosselink. 

• Schilderijen van Ben Schulte. 

• ‘Natuurgebieden uitgelicht’  
door Jan van Kamer. 

• Soort van de maand nu ook op de schermen. 

Vakken NOH  Dino’s beschreven en uitgebeeld met mooie 
schaalmodellen door Jorian Kats. 
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Ontdekplekken 

Natuurontdekhoek Corona gaf de tijd eens goed de bezem door het 
aanbod te halen en opnieuw te presenteren. 

Koppeltuinen • De beleeftuin met o.a. blotevoetenpad, 
waterspeelplaats, vijver en bijenstal was in 
coronatijd een populaire plek. Ook als uitloop 
door beperking van aantal gasten binnen in 
drukke zomermaanden. 

• Door de relatieve rust werden bijzondere 
soorten waargenomen in de tuinen, zoals de 
roodmus, wat leidde tot veel vogelaars en 
fotografen in het gebied.  

• In november was de schaapskudde van 
Michiel Poelenije te bewonderen, en natuurlijk 
aan het werk in het onderhoud (begrazing). 

Inrichting sluisplein en directe 
omgeving gebouw 

Er zijn eerste ontwerpen gemaakt voor de 
Ontdektuin ‘Energie uit water’,  
i.s.m. Guido van Belle. 

De Vecht • Kanoseizoen was dit jaar langer, en veel 
belangstelling! 

• Hoog water zorgde weer voor mooie beelden 
en veel vragen van bezoekers over 
bijvoorbeeld de grazers in het park (foto). 

 

                                                                  
 

Faciliteiten 

Koppelwinkel Nieuwe aanbieders toegevoegd 

Koppelserre Terras kreeg extra tafels en stoelen, en gescheiden 
afvalinzameling. Verder groot deel van het jaar gesloten. 
In december ‘kerstetalage’ voor passanten. 

Duurzaam gebouw Er is vanuit het bestuur een plan gemaakt om de 
installaties, die aan vervanging toe zijn, te 
verduurzamen.  
Tevens is dat een voorbeeldfunctie voor publiek 
(gekoppeld aan het nieuwe Startpunt). Door corona ook 
extra aandacht voor ventilatie. Voorstel is aan de 
gemeente als gebouweigenaar overgedragen, samen 
wordt gekeken hoe de uitvoering te realiseren. 
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3. Programma educatie en activiteiten  

Door de sluitingen vanwege corona zijn veel activiteiten afgezegd en waren er 
minder school- en groepsbezoeken. Toch is er nog wel degelijk een en ander 
gebeurd! 
 

Uitgelicht: Geen Vechtival, wel Burendag! 
Op 26 september was het dan zover, Burendag in onze Koppeltuinen. Toch een klein 

feestje voor alle ‘buren’ in de gemeente Hardenberg, op onze verjaardag in 

coronatijd. Met veel voorzorgsmaatregelen: dranghekken, looproutes en zoveel 

mogelijk buiten. 

Ruim 150 bezoekers namen de moeite en hadden een heel leuke middag. Eerst een 

insectendronk maken bij SNNO, een zwerfboek meenemen, spinnenweb maken, 

langs de boswachter met de plantenworkshop, broodjes bakken, een hommelkast 

timmeren bij de Bijenvereniging, thee plukken in de moestuin, door naar de 

muziektent, en nog wat leuke spelletjes onderweg. Ook nog even kanovaren?  

Tijd tekort! (3 foto’s) 

Aan het eind gratis koffie thee en ranja voor iedereen op het grote buitenterras-in-

het-gras, wat zelf aan te vullen was met een high tea pakketje van de Stadsmarkt.   

Het was een gemoedelijke, gezellige middag, een welkom intermezzo in deze gekke 

tijden! 
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Onderwijs 

Basisonderwijs (BO) • Expositie Dino’s trok 11 groepen. Helaas moest 
na 16 maart alles afgezegd worden. 
Scholenbezoek is het najaar niet echt weer op 
gang gekomen 

• Er zijn nog wel 4 activiteiten op locatie gedaan 
door IVN Hardenberg. 

• In de zomer kwamen enkele schoolklassen voor 
het blotevoetenpad. 

• Lesprogramma Afval gemaakt voor De Expeditie 

• Leskist Groene Energie aangeschaft, vrijwilliger 
opgeleid voor gastlessen. 

Voorgezet onderwijs (VO) 
en beroepsopleidingen 

• Internationale school Eerde bezocht de Dino’s. 

• Zone.college gebruikte De Koppel als locatie voor 
een aantal keuzemodules. 
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• De brugklassen van het Greijdanus kwamen in 
augustus weer op bezoek. 

• Adviseurs voor de Vecht is vlak na de start 
afgeblazen. 

• Pro Hardenberg: afval zoeken op de Vecht 
uitgevoerd met kano’s, lesprogramma gemaakt 
(uitvoering uitgesteld).  

• Zo ook het lesprogramma Afval voor De Nieuwe 
Veste. 

Stages • Stageplek secretaresseopleiding in het voorjaar 
viel stil door corona, afgerond in zomervakantie. 
Start stage management assistent in oktober. 

 

Evenementen en themadagen 

Vechtival Afgelast vanwege corona. Wel Koppel Burendag als 
alternatief in september, zie uitgelicht. 

Kindermiddagen • Thema’s: vijfmaal ‘Dino’s ontdekken’ met Jorian 
Kats, ‘Winterslaap’, tweemaal ‘Waterdiertjes 
kijken’, ’Paddenstoelen’. 

• Culinaire kindermiddagen ‘Sneeuwman-soes’ en  
‘Valentijn’. 

• Zesmaal ‘Help de Boswachter’. 

• ‘Zwelgje, dino maken’ en ‘Zo vrij als een vogel’ 
i.s.m. Cultuurkoepel Vechtdal. 

• April t/m juni en na 15 oktober alles afgelast. 

Repair Café • Specials speelgoed en tuingereedschap zijn 
doorgegaan, daarna alles afgezegd.  

• Nog één editie in september uitgevoerd met 
bezoek op reservering. 

Themabijeenkomsten Activiteiten rond Week van ons Water, Dag van de 
Duurzaamheid, Natuurwerkdag, Groene Loper, Nacht 
van de Nacht zijn afgezegd. Wat wel doorging: 

• Buitenworkshop Eten uit de natuur. 

• Workshop Koken op inductie. 

• Op locatie: Duurzaamheid in Schuinesloot. 

• Update Vechtpark en Ruimte voor de Vecht voor 
gidsen en medewerkers. 

• Lezing Vogels en fotografie, Henk Jan Bezemer. 

• World Cleanup day: Facebook oproep tot eigen 

actie.  

• Themadag Fruitbomen enten. 

• Fruitpersdag, voor het eerst gehouden. 

• Buitenkaartjesactie: niet de beoogde ruilbeurs 

maar ruilen op afspraak. 

Natuurvaartocht • Door de anderhalve meter maatregelen niet 
mogelijk. 

Activiteiten derden • Viermaal Rots- en waterwandeling. 
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Arrangementen 

Kinderfeestjes • Er zijn 9 kinderfeestjes gehouden. 

Groepsarrangementen • Deelname aan realisatie van het Uitleefboek, 
onderdeel van het arrangement Vechtdal Natuur 
Experience, i.s.m. de Klashorst, Staatsbosbeheer 
en Das en Vecht. 

• Met de Historische Vereniging is een 
wandelarrangement ‘Vecht’ ontwikkeld. 

• Bezoeken van scouting, familiegroepen, AZC, 
Carinova, speeltuinbende, fietsgroepen, 
Kanovereniging. 

Vergaderen • Na maart alleen kleine gezelschappen van o.a. 
gemeente, Groen Platform Vecht, Vechtstromen, 
provincie, Staatsbosbeheer, politieke partijen, 
Vitaal Vechtdal, Arcade, IVN. 

• Gemeenten vergaderden als alternatief buiten in 
de tuinen met 20 personen (foto). 

• Carinova fotoworkshop en afsluiting fotoproject 
mantelzorgers. 

• Inloopbijeenkomst Rheezermaten. 
 

 
 

Groen ontmoeten en initiatief 

Groene Loper (GL) 
Vechtdal 

• Aanspreekpunt en coördinatie Groene Loper 

Vechtdal. 

• Participatie provinciaal overleg. 

• Avond rond fondsenwerving georganiseerd 

(geannuleerd i.v.m. corona). 

• Tips aangeleverd voor gebruik door gemeentes. 

• Aanzet nieuwsbrief voor deelnemers. 



12 
 

• Stimuleren en werven nieuwe initiatieven. 

• 110 bomen (provinciale actie), werving en 

verdeling onder deelnemende initiatieven. 

Initiatieven duurzaamheid • Meegedacht met initiatief bewoners in Baalderveld. 
Mede hieruit is idee ontstaan voor Startpunt 
Duurzaam, zie ook bij Kennisloket. Tweede lijn in 
dit Startpunt wordt het verbinden van actieve 
vrijwilligers op dit thema, aan elkaar en aan 
bestaande initiatieven.  

• Afstemmingsoverleg met kwartiermaker 
energiecoöperaties van de gemeente. 

Zwerfafval • Met IVN Overijssel aanpak Schone rivieren voor 
Vechtdal ontwikkeld. Eerste acties waren gepland 
in oktober maar uitvoering is uitgesteld. 

• Diverse lokale acties ondersteund. 

• World Cleanup Day dit jaar via social media. 
 

Ook de blauwborst is in de Koppeltuinen aangetroffen. 
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Kennisloket 

Startpunt Duurzaam • Om te voorzien in de vraag naar advies bij 
verduurzamen van de woning wordt, gekoppeld 
aan de expo duurzaamheid, een kennispunt 
ingericht met speciaal opgeleide vrijwilligers in de 
ontvangst. In 2020 is het plan gemaakt en de 
financiering geregeld. Met het Duurzaamheids-
centrum Deventer en Duurzaam Thuis Twente zijn 
samenwerkingsafspraken gemaakt. Eerste 
vrijwilligers hebben zich gemeld. Samenwerking 
met energiecoaches en kennisbank. 

• Zie ook de koppeling met het gebouw onder 
locatie. 

Natuurdatabank • Aan overheden zijn vier rapporten met gegevens 
geleverd. 

• Er zijn gegevens van diverse particulieren in de 
databank ingevoerd. 

• Het project 1000 soortenjaar heeft (vanuit IVN) 
nog geen vervolg gekregen. 

• De social media kanalen over natuur (zoals de FB 
pagina Natuur in Hardenberg met 1500(!) leden) 
zijn inmiddels een belangrijkste kennisbron in de 
regio geworden. Een initiatief van IVN Hardenberg 
met ondersteuning van De Koppel. 

• Het idee om de kennis in het groene netwerk via 
De Koppel in te zetten voor ‘meekoppelkansen’ 
biodiversiteit in ruimtelijke ordening is ingezet: 
eerste experiment bij windpark Kloosterhaar. 

Klimaatadapatatie • Plan ontwikkeld voor tuincoaches die helpen na 
ontstenen tuinen van particulieren. 

Groen Overleg Platform • Jaarlijks overleg niet doorgegaan vanwege 
corona, uitwisseling via mail. 

• Leden en groepen namen deel aan Burendag en 
school en groepsprogramma’s. 

• Meedenken met gemeente over biodiversiteit: 
bomenbeleid en bermen waren gepland, maar 
uitgesteld. 

Kennisbank Met De Stuw nieuwe aanpak verkend, nog geen 
concrete uitvoering. 

 

                     foto: Mathé Baas, 

beeld uit de 

Koppeltuinen 
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PR en communicatie 

Uitingen en artikelen • Website update virtuele tour, voorbereiden Duitse 
versie, teksten liggen klaar. Agenda 
synchroniseert automatisch met Vechtdal 
Overijssel en Visit Hardenberg. 

• Koppelnieuws, minder verschenen, speciale 
corona-editie voor vrijwilligers. 

• Flyers Dino expo. 

• Minder seizoensposters door sluiting. 

• Wekelijks persberichten gingen op een enkele 
uitzondering na wel door. 

• Artikelen in Groene Gramsberger, Vechtdal 
Magazine (met Anjerpunten). 

• Advertenties in diverse uitingen, zoals magazine 
Ommen-Hardenberg, De Toren en Landal  
De Vlegge. 

• NOOS op zaterdag is gestopt. 

• I.s.m. IVN: items in De Toren en NOOS online, 
vanaf 2021 combi met foto’s FB groep Natuur in 
Hardenberg 

• Filmlocatie promofilm Tien Torens. 

• Deelname promofilm Uitleefboek (foto). 

• Deelname in promofilm Regiodeal Zwolle. 

• Klompen met Koppellogo voor Siem, de bekende 
Hardenberger op klompen. 

Social media • Belangrijker vanwege corona en sluiting locatie 

• Facebook: pagina’s Koppel, Vechtival (gebruikt 
voor Burendag), Groene Loper, Groene agenda’s, 
Natuur in Hardenberg. 

• Twitter. 

• Berenjacht, landelijk actie voor kinderen in eerste 
lockdown, ook beren bij De Koppel te vinden. 

Anjerpunten • Acties on hold, alleen website. 

• Verkenning boekingsmodule. 

Stands en evenementen 
derden 

• Maatschappelijke Beursvloer met waterschap 
Vechtstromen: Vechtparkarrangementen 
toegezegd aan diverse groepen, uitvoering on 
hold. 

• Rest van de evenementen is afgelast. 
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4. Organisatie 

De samenwerking die nodig is om het programma te realiseren, gaat vaak gepaard 

met overleg. Digitaal vergaderen nam door corona een grote vlucht, en zal ook 

blijven: het bespaart tijd en reizen. Maar het is niet voor alle benodigde acties 

geschikt, zoals grote groepen of creatieve interactie. Informele contacten in de 

wandelgangen zijn bijna onmogelijk geworden. 

Personeel en vrijwilligers 

Koppelteam In maart vierde directeur Ans Naber (net op tijd) 
haar 12,5 jarig jubileum (foto). 

Bestuur Roland Velema en Daan Hartgers traden toe tot het 
bestuur. Wim Wolthuis nam de voorzittershamer 
over. 
In juni werd een brainstorm team /bestuur gehouden 
over de meerjarenvisie in het gebouw van 
Vechtstede notarissen. 
Vergaderfrequentie naar tweemaandelijks. 

Vrijwilligers en werkgroepen • Ook voor de vrijwilligers een rustig jaar, veel 
werkzaamheden gingen niet door.  

• De BHV training kon pas in het najaar 
plaatsvinden vanwege corona. 

• Geen expositieopeningen ieder kwartaal dit jaar. 
Een keer konden we toch even bijpraten, in juli 
bij de opening foto-expo, met een komisch 
optreden van Peer. Op anderhalve meter 
natuurlijk. 

• Het vrijwilligersuitje ging tussen alle lockdowns 
door naar het ‘t Golfje in Beerzerveld, wel met de 
nodige beperkingen (2 foto’s). 

• Geen feestje dus bij het 20-jarig bestaan, de 
vrijwilligers ontvingen op de jubileumdag een 
bedankkaart met usb-stick, met daarop een 
boodschap van de voorzitter en de directeur. 

• Het kerstpakket was een Vechtdal wandelgids 
en kadobon. 

• Vrijwilligersbeleid is vastgelegd. 

• Werkgroepen: 
o Beheer: gelukkig veel bereidheid in de 

zomer toch te werken. 
o Koppeltuinen: nieuw waren Willem Flier 

en Silvana van Dijk, samen met Mathé 
Baas nu de vaste kern. De tuingroep 
van het AZC was na corona uit beeld. 

o Nieuwe groep zijn de natuurrangers 
voor de Vechtzomp als Varend 
Klaslokaal. Natuurgidsen en 
zompschippers zijn hiervoor opgeleid. 

o Nieuw zijn ook de Startpunt- of 
duurzaamheidsgidsen. De werving is 
gestart, de opleiding volgt in 2021. 
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Hein Kuijper overhandigt Ans een boeket bloemen 

 

 
foto: Hillie Waning - de jeu-de-boules-strijd ging op het scherpst van de snede  
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foto: Hillie Waning.….en ook bij de midget-golfers volgden teamgenoten nauwgezet elkaars prestaties 

 

Partners in het programma 

Groene groepen Bijdrage aan Burendag en themamiddagen. 

Gemeente Hardenberg • Bestuurlijk overleg is tweemaal digitaal gevoerd 
met wethouder Te Rietstap. Ambtelijk zal er een 
nieuwe contactpersoon komen, Jan Schepers 
stopte eind 2020 met werken. 

• Werkbezoek College werd tweemaal afgezegd. 
Wethouder Ten Kate kwam wel langs voor 
thema duurzaamheid.  

• Er is verder inhoudelijk overleg geweest over 
diverse duurzaamheidsthema’s en het Startpunt, 
campagne biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

• De directeur werd lid van de 
beoordelingscommissie voor de subsidieregeling 
Zorg en Waardering voor natuur. 

• Gezamenlijke projecten: Groene loper, NDFF, 
Duurzaamheid en het nieuwe Startpunt 
Duurzaam. 

Waterschap Vechtstromen • Veel van de geplande activiteiten konden niet 
doorgaan. Wel is gewerkt aan onderdelen voor 
exposities, de ‘Ontdektuin Energie uit water’ en 
Gastheerschap Vechtpark. 

• Programma’s VO afgestemd. 

• WVS verzorgde bijscholing gidsen. 

Staatsbosbeheer • Strategisch overleg in augustus. 

• Programma Help de boswachter is een aantal 
malen gehouden. 

• Gezamenlijke organisatie Burendag. 
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• Ontwikkeling project Gidsennetwerk Vechtdal. 

Partners Anjerpunt Anjerpunten Gramsbergen, Beerze, Vilsteren en 
Hoonhorst, Vechtdal Marketing. Na laatste overleg 
februari alle plannen on hold.  

Overige terrein beherende 
organisaties 

• Landschap Overijssel: natuurwerkdag nog wel 
uitgezet maar afgelast.  

• Verkenning gestart naar raakvlakken met thema 
landbouw. 

Onderwijs • Zone.college gebruikt de locatie, samenwerking 
bij project Tuincoaches. 

• Diverse duurzaamheidsprojecten opgeschort. 

Overheid • Provincie Overijssel, kennismaking met NEO, 
project ontdektuin ontwikkeld. 

• samenwerking Groene Loper. 

• Ruimte voor de Vecht meegedacht over 
communicatiestrategie en Regiodeal. 

• Gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen 
participeren in derde fase Groene Loper. 

Lokale nme • Er wordt contact gehouden, afgestemd en 
onderling geadviseerd met De Wheem Balkbrug, 
KB Baalder, KB Ommen, Natuurmuseum 
Rheezermarke.  

• Tierpark Nordhorn ondersteunde bij educatie op 
de zomp en vertalen specifieke termen naar 
Duits. 

Regionale nme (CEDO) • Medewerkersoverleg met NME-centra in 
Oldenzaal en daarna digitaal.  

• Tweemaal directeurenoverleg NMO en centra. 

• Meegedacht bij meerjarenvisie NMO. 

• Medewerker duurzaamheid opgeleid tot coach 
Groene schoolpleinen. 

• Deelname GDO dag Deventer en online sessies 
over samenwerking tussen lokale NME en 
landelijke organisaties. 

Recreatie en toerisme • Samenwerking met Vechtdal Marketing bij 
promotie. 

• Samenwerking in aanbod met horeca, outdoor, 
campings en vaarbedrijven. 

• Deelname in platform Gastvrij Hardenberg. 

• Stichting (voorheen Stad) Hardenberg Promotie, 
meegedaan aan denktank over nieuwe koers. 

• Met IP en lokale IVN plan voor natuurmagazine 
voor inwoners en recreanten ontwikkeld. 

Cultuur en Welzijn • Met De Stuw samenwerking in Startpunt en bij 
vrijwilligersvacaturebank.  

• Met Cultuurkoepel activiteiten aanbod. 

• Historische Vereniging: wandelarrangement. 

Bedrijven • De vaste samenwerkingen werd gecontinueerd. 

• Met De Klashorst werd het Uitleefboek 
ontwikkeld.  
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• Er zijn nieuwe contacten gelegd met bedrijven in 
het Vechtpark. 

 

Vertegenwoordiging en netwerken 

Algemeen Door directie en medewerkers 

• Groen Overleg platform. 

• Stuurgroep Anjerpunten. 

• Platform Gastvrij Hardenberg: veel overleg 
digitaal in coronatijd, hard getroffen sector. 

• Raad van Advies Vechtdal Marketing: 
meedenken Vechtdal visie 3.0. 

• Denktank Stichting Hardenberg Promotie. 

• Groen Platform Vecht. 

• CEDO (Communicatie en educatie voor 
duurzaamheid Overijssel), medewerkersoverleg 
en directeurenoverleg. 

• Vereniging GDO. 

• Kennisbank Vechtdal B(l)oeit. 

• Netwerk energiecoaches. 

• Routemakers Overijssel. 

• Groene schoolpleinen Overijssel. 

• Trekkers Groene Loper Overijssel. 

• Lionsclub Hardenberg (persoonlijke titel). 

Deelname in (Vechtdal) 
projectgroepen 

• Vrijetijdslandschap en Greenline gevolgd, dit jaar 
geen bijeenkomsten. 

• Cursus Gastheer van het landschap: De Koppel 
als Anjerpunt is een van de leslocaties. Zelf ook 
deelnemer maar na 1 sessie opgeschort. 

• Groene Loper Vechtdal en GL Overijssel. 

• Living Vecht Dinkel projectgroep. 

• Regiodeal Zwolle, gidsennetwerk: projectleiding 
op verzoek van en i.s.m. SBB. 

 

                                 
                             foto: Mathé Baas - beeld van de moestuin in de Koppeltuinen 
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Samenwerking in Groen Hardenberg 

Groene groepen • Jaarlijks overleg is afgelast. 

• Advies over biodiversiteitsthema’s waaronder 
bomenbeleid door gemeente gevraagd. 

• De werkgroepen zoals Stichting Bollenteelt, 
zoogdierenwerkgroep, paddenstoelenwerkgroep 
en plantenwerkgroep gingen gewoon door. 

• De gezamenlijke Facebook pagina’s zijn zeer 
succesvol. Spin off naar regionale media. 

Groen Platform Vecht • De overleggen zijn eerst opgeschort maar later 
digitaal gemaakt. Veel ontwikkelingen rond de 
Vecht te volgen in Nederland, ook contacten met 
Duitsland. Jan van Hoek is als nieuwe 
deelnemer vanuit regio Hardenberg toegetreden. 
Initiatief uit de groep om problematiek rond de 
sportvisserij te agenderen: veel onduidelijk over 
wat mag. 

• De Koppel adviseur en facilitator fysiek en 
online. 

Living Vecht  • Projectmatige samenwerking groene groepen 
Nederlands en Duits Vechtdal m.b.t. 
grensoverschrijdende Vechtvisie. Concept visie 
is opgeleverd.  

• Varend Klaslokaal: programma is gereed en 
aangeboden aan scholen, vanwege corona niet 
uitgevoerd. 

 

        
        foto: Geert de Lange 
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5. Financiering  
 
De voornaamste inkomstenbron is de bijdrage van de gemeente Hardenberg vanuit 
de Dienstverleningsovereenkomst.  

Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, ROVA en Sympany dragen meerjarig 
financieel bij. 

Daarnaast zijn er aanvullende projectsubsidies, bijdragen van bezoekers voor 
arrangementen, horeca en winkel, en zijn er enkele sponsoren. 

Vanwege de coronamaatregelen zijn de eigen inkomsten bij de verwachtingen 
achtergebleven. 

 

 

Samenvatting jaarrekening 2020 

Totaal inkomsten   264.849 

saldo 2020 -2.272 

Aandeel gemeentelijke basissubsidie (DVO) in de inkomsten 65% 

Aandeel projecten in de inkomsten (incl. partnerschappen) 28% 

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

7% 
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Realisatie naar werkplanonderdeel  

Bijdragen SBB en Sympany worden verdeeld over onderdeel 1 en 2, overige inkomsten over alle 

onderdelen 

Werkplanonderdeel Out of 
pocket  

Personele 
kosten  

Totaal  Aandeel 
DVO 

Andere 
financiers 

BEZOEKERSCENTRUM EN ANJERPUNT 

Locatie 37722 13794 € 51516  Waterschap, 
RABO clubkas 
 
 

Exposities en info 14637 9613 € 24250  Gemeente 
(duurzaamheid) 
 

Ontdekplekken 0 
 

11513 € 11513  NEO, 
waterschap 

Faciliteiten 1678 5768 € 7446   

Totaal 
bezoekerscentrum 
Anjerpunt 

54037 40688 € 94725 70%  

PROGRAMMA: EDUCATIE EN ACTIVITEITEN 

Onderwijs 671 19612 € 20283  Gemeente (dzh)  
RvdV 
ROVA 
Interreg 
Scholen 

Evenementen en 
themadagen 

2790 23898 € 26688  Waterschap 
Gemeente 
(divers) 
ROVA 
Cogas 

Arrangementen 0 
 

13620 € 13620  Waterschap 

Groen initiatief 0 14399 € 14399  Provincie, 
andere 
Vechtdal-
gemeentes 

Kennisloket 0 7259 € 7259  Gemeente NDB 

PR en communicatie 4689 9540 € 14229   

Totaal  programma 8150 
 

88328 € 96478 36%  

ORGANISATIE 

Personeel en 
vrijwilligers 

35307 22623 € 57930   

Partners 0 6026 € 6026   

Vertegenwoordiging 0 6026 € 6026   

Samenwerking 
groen 

0 5269 € 5269  Interreg 

Totaal organisatie 35307 39944 € 75251 92%  
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Bestuur, personeel en groene groepen per 1 april 2021 

 

Bestuur 

Wim Wolthuis (voorzitter) 

Robert-Jan van Rhee (penningmeester) 

Jacolien Dorman (secretaris) 

Daan Hartgers (algemeen bestuurslid) 

Roland Velema (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 

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 

 


