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De voorzitter.Ton Bode
Hoe was het ook alweer?
Het jaar 2020 zal ons voorlopig bij blijven als het jaar waarin we als vereniging tot weinig daden kwamen.
De plannen waren er wel, getuige de vier prachtige nummers van Koppel waarvan de laatste, een
speciaal nummer over spinnen, volledig in kleur. Onze werkgroepen moesten noodgedwongen hun
avondbijeenkomsten annuleren en ook excursies gingen niet door. De aanwijzingen van de overheid met
betrekking tot de verspreiding van het coronavirus lieten (grote) groepen mensen niet toe. Het kwam zelfs
zover dat je met niet meer dan twee personen samen in de natuur een excursie of wandeling zou mogen
doen. Dit soort regeltjes maakten het voor ons onmogelijk om een excursieprogramma samen te stellen.
De lezingen van januari (reptielen) en februari (egels) vonden nog doorgang, maar daarna werd het
akelig stil. De vier prachtige Koppels met veel informatie over verschillende onderwerpen hielden ons
aardig op de been. Dus ook via die weg bleek het de rest van het jaar niet meer mogelijk om kennis en
ervaring uit te wisselen. Dat er (in de privésfeer) toch veel genoten werd van de natuur in onze omgeving,
mag blijken uit de ongeveer 74500 waarnemingen in Steenwijkerland, die in het jaar 2020 aan het
programma Waarneming.nl zijn toevertrouwd. Dat zijn natuurlijk niet allemaal unieke waarnemingen,
maar na validatie en het doorzetten naar de landelijke database worden de dubbele wel gefilterd. Hoewel
het hier niet om een strikte afdelingsactiviteit gaat, geeft deze belangstelling voor de natuur in onze
omgeving wel voldoening.

Het bestuur vergaderde in het begin van het jaar nog enkele keren door bij elkaar te komen, daarna
werden de vergaderingen enige tijd stopgezet en later in het jaar weer gehouden, maar dan via een
praatprogramma op de computer. Ook de contacten met het landelijk bestuur van de KNNV verliepen via
dergelijke lijnen. Alles was anders, maar we rekenen erop dat we in de loop van het jaar 2021 onze
normale werkwijze en activiteiten weer op kunnen pakken.

Jaarverslag 2020 van de geologiewerkgroep
De geologiewerkgroep van KNNV-afdeling De Noordwesthoek hield iedere tweede dinsdagavond van de
maanden januari t/m maart 2020 een bijeenkomst in Zaal 3 van Rabotheater De Meenthe. Op deze
avonden werd een lezing gegeven (meer hierover verderop in dit verslag).
Voor in de maanden april, oktober, november en december 2020 waren eveneens bijeenkomsten
georganiseerd, maar deze moesten alle helaas geannuleerd worden vanwege het rondgaande
Coronavirus.
Ook een geologisch georiënteerde lezing “Fossielen uit de Noordzee”, die voor de gehele afdeling De
Noordwesthoek in De Klincke stond gepland voor 9 november, moest om dezelfde reden worden
geannuleerd.
Verheugend is het om te vermelden, dat alle sprekers die voor deze avonden waren uitgenodigd,
aanboden om het onderwerp van hun lezing te willen presenteren in het volgende seizoen.
Nu volgt een opsomming van de lezingen die de werkgroep organiseerde en die (wel) konden doorgaan:
- Op dinsdag 14 januari was er een lezing door Lukas Hoven met de titel “100 eeuwen begraven in
Drenthe”. Dit was een archeologisch getinte presentatie van vooral de omgeving van Anloo, waarin ook
geologie voortdurend aan de orde kwam. De lezing werd bezocht door 15 mensen.
- Op dinsdag 11 februari vertelden Oentsje en haar vader Klaas de Haan ons over Gotland en de
fossielen die ze daar gevonden hadden in hun gezamenlijke lezing “De fossielen en natuur van het mooie
Gotland”. Deze avond waren er 17 luisteraars aanwezig.
- Op dinsdag 10 maart hield Betsy Ooms een spreekbeurt met de titel “Het noorden van Ierland en
Noord-Ierland geologisch beleven!”. Het verslag van een in 2018 gemaakte geologische rondreis waarin
onder meer The Cliffs of Moher, The Burren en de Giant’s Causeway met hun 40.000 basaltzuilen
aangedaan werden. 16 Leden bezochten de avond.
Informatie over de avonden die de werkgroep organiseert, wordt aan de leden doorgegeven per e-mail of
briefpost en is ook te vinden in Koppel en op de afdelingswebsite.
(Januari 2021, Wim Brussee)

Jaarverslag 2020 van de Plantenwerkgroep van de KNNV afdeling NoordWestHoek

Winteractiviteiten
In het voorjaar hadden we weer een takkenavond: bomen en struiken herkennen aan hun winterse
twijgen en takken. We testen onze plantenkennis aan de hand een quiz op de website plantherkenning.nl.
In het najaar en het begin van de winter hebben er geen activiteiten plaatsgevonden wegens corona.
Zomeractiviteiten
Inventarisaties Natuurmonumenten
Voor natuurmonumenten heeft de werkgroep dit jaar geen inventarisaties uitgevoerd, wegens corona.
Monitoring bermvegetaties Steenwijk
Vanuit de afdeling groenvoorzieningen van de gemeente Steenwijkerland is in 2017 de plantenwerkgroep
benaderd voor het inventariseren en monitoren van een aantal bermen die sinds ca. 8 jaar “ecologisch”
beheerd worden. Ecologisch beheer houdt in dit geval in dat betreffende bermen 2 x per jaar (in juni en
september) gemaaid worden en dat het maaisel direct afgevoerd wordt. Het doel is aan de hand van de
verzamelde gegevens er een beter idee van te krijgen of het beheer het gewenste effect heeft.
Het bermonderzoek betreft de volgende locaties:
●
●
●

Steenakkers bij Paddenpoel
Rotonde Meppelerweg / Johan Willem Frisolaan
Schansweg nabij stenenmonument “Lente”

De PQ’s die in 2018 op de verschillende bermlocaties zijn uitgezet zijn dit jaar helaas niet
geïnventariseerd, wegens corona.
Veldbezoeken en Excursies
In 2020 was een excursieprogramma opgezet met per excursie een verschillend thema, om zo beginners
de kans te geven wilde planten te leren herkennen. Helaas heeft deze ‘cursus’ geen doorgang kunnen
vinden, wegens corona. In onderling overleg zijn er wel een aantal excursies geweest in de periode dat
dit mogelijk was.
We bezochten de volgende gebiedjes:
17 juni Blesdijkerheide
2 juli
Jonenpad
15 juli
Woldlakebos
5 augustus
Veenweidepad
19 augustus
Lindevallei
2 september
Waterloopbos
Publieksexcursies
Afgelopen jaar hebben er geen publieksexcursies plaatsgevonden.

Heemtuin Wolterholten
Ook het onderhoud van de heemtuin door de Plantenwerkgroep heeft dit jaar stilgelegen. Begin dit jaar
(2020) heeft de gemeente behoorlijk wat onderhoud gedaan rondom het terrein, hierbij is de vijver ook
uitgebaggerd. In het voorjaar was te zien dat verdroging en verruiging van de oever toenemen. Met name
de tweerijige zegge koloniseert een groot stuk van de oever, die vermoedelijk geplagd moet worden om
deze ontwikkeling te doorbreken (door René Bons).
Activiteit werkgroepleden
Dat corona zijn stempel drukt op 2020, is duidelijk. De werkgroep is dit jaar dus ook weinig actief geweest
en veel leden waren terughoudend en voorzichtig met samenkomen. Het niet kunnen carpoolen en dus
allemaal afzonderlijk met de auto moeten rijden, zorgde er ook voor dat een aantal mensen dan liever
thuis bleef.
De werkgroep telt per 1 december 2020 23 leden. De deelname van werkgroepleden aan de diverse
veldbezoeken en excursies was dit jaar gemiddeld enkele leden per excursie
Op de winteravond bijeenkomsten aan het begin van het jaar waren gemiddeld 13 mensen aanwezig.
Per 1 januari 2021 wil Linde stoppen met de coördinatie van de werkgroep. We zijn nog in onderling
overleg of we de verschillende coördinatietaken kunnen verdelen over een paar werkgroepleden die
bereid zijn daar iets in te betekenen.
Linde van der Burgh

Jaarverslag Vlinder- en libellenwerkgroep De Kop van Overijssel
Helaas heeft het Coronavirus het afgelopen jaar ook veel invloed gehad op de activiteiten van de vlinderen libellenwerkgroep. De werkgroep is het afgelopen jaar slechts twee keer bij elkaar geweest. Normaal
gesproken komt de werkgroep tenminste vijf keer per jaar bij elkaar om vlinder- en libellennieuws uit te
wisselen en om activiteiten te bedenken en te organiseren voor geïnteresseerden.
Gelukkig kon een aantal kleinschalige activiteiten wel doorgaan. Zo heeft de werkgroep in juli een
excursie georganiseerd naar de Lindevallei. Tijdens deze excursie is er niet alleen aandacht besteed aan
de voorkomende vlinder- en libellensoorten maar zijn er ook tal van wantsen, zweefvliegen en kevers
waargenomen en waar mogelijk op naam gebracht.
In december zijn een paar leden op zoek gegaan naar overwinterende winterjuffers. Zij hebben zowel de
Noordse als de Bruine winterjuffer aangetroffen.
Enkele individuele leden hebben hun inventarisatiewerkzaamheden voortgezet voor o.a.
Natuurmonumenten en de Vlinderstichting.
Tot slot hebben enkele leden zich, onder leiding van Gerrit Padding weer beziggehouden met de
bescherming en het behoud van de populatie sleedoornpage in Steenwijk. Zij hebben op verschillende
locaties gezocht naar eitjes van de sleedoornpage. Op deze locatie waren snoeiwerkzaamheden door de
gemeente gepland. Door de twijgen met de eitjes te verwijderen en later, elders weer uit te zetten als
rups of vlinder is geprobeerd een bijdrage te leveren aan het in stand houden/uitbreiden van de populatie
van deze bijzondere, zeldzame vlinder.
Uiteraard hopen we dat we dat we ergens in 2021 de activiteiten van onze werkgroep weer kunnen
hervatten.
Arjen Lensen

2021

Het jaar 2021 leverde weinig centrale activiteiten op. Zo kon de jaarvergadering waarin verslag gedaan
wordt van de activiteiten en er verantwoording aan de leden wordt afgelegd niet doorgaan. Door het
bestuur werd besloten om in de ledenvergadering van 2022 over beide jaren verslag uit te brengen.
Alles stond op een laag pitje. Slechts een enkele excursie ging door. Dat gold onder andere de
paddenstoelenexcursie in oktober met 14 deelnemers en de excursie Wat zit er op de plas met 2
deelnemers.
Ook de werkgroepen waren beperkt in hun mogelijkheden. Avonden gingen niet altijd door en op
bescheiden schaal werden er werkgroepexcursies gehouden. Toch zagen deelnemers aan de
werkgroepen kans om afspraken over inventarisaties na te komen. Want naar buiten gaan konden we
natuurlijk wel.
Koppel verscheen viermaal in 2021. In het julinummer kondigde Greet Sanderse haar vertrek als
redactielid aan. In de persoon van Robert Rubertus is in haar opvolging voorzien. De jaargang 2021 telde
vele artikelen van uiteenlopende aard en verschillende leden stuurden lieten anderen meegenieten met
waarnemingen die zij hadden gedaan. De foto's bij de artikelen en waarnemingen waren zeer
verhelderend en van goede kwaliteit. Het feit dat Koppel in kleur kon verschijnen, zorgde voor een zeer
leesbaar verenigingsblad.
Ton Bode

