
  Hunebed D-47.Angelslo zuid  
 

CURSUS : WAAR WIJ WONEN 
 
Hoe goed kent u uw omgeving eigenlijk? Wat weet u van de oeroude ontstaansgeschiedenis van het 
landschap en hoe heeft de mens daar zijn stempel op gedrukt? Wat weet u van de natuur, van de 
verschillende planten en dieren die er voorkomen? Wat weet u ervan hoe alles met elkaar samenhangt en 
hoe verschillende organisaties onze natuurgebieden beheren?  
 
Wilt u meer weten over het unieke gebied Zuidoost Drenthe waar u woont?  
Dan is deze cursus: “Waar Wij Wonen”, iets voor u.  
 
Docenten uit de praktijk vertellen u hoe dit landschap is ontstaan en nemen u mee het veld in. De een laat 
u zien hoe de bodem is samengesteld en een ander vertelt hoe de historie van “zand” en “veen” terug te 
vinden is in dorp en landschap. En weer een ander laat zien wat er groeit en bloeit, welke vogels, vlinders 
en insecten in dit landschap voorkomen. 
 
De cursus bestaat uit 5 theorieavonden, 5 praktijkexcursies en een afsluitende fietstocht langs onze parels. 
Voor het volgen van deze cursus is voorkennis niet noodzakelijk. 
De cursus wordt gehouden in de periode van januari tot en met juni 2017. 
 
Op 14 november aanstaande gaan we van start met een wervelende introductieavond in buurtgebouw De 
Cluft, Statenweg 109, Winkelcentrum Angelslo in Emmen. Geert de Vries, voorheen onderwijsconsulent IVN 
Drenthe, natuurkenner en natuurfotograaf presenteert deze introductieavond. In zijn lezing worden de 
verschillende cursusonderdelen  en excursies geschetst en toegelicht. Tijdens of na afloop van de avond is 
het mogelijk je voor de cursus  in te schrijven. U bent welkom op deze introductieavond ook als u niet aan 
de cursus wilt deelnemen, maar wel prijs stelt op een boeiend en leuk verhaal over de samenhang van  de 
natuur in onze regio uitgelegd met prachtige fotobeelden. 
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INTRODUCTIEAVOND WWW 
 
Presentator en Inleider: 
GEERT DE VRIES 
 
Ma  I 14 nov De Cluft  
Tijd I 20.00 uur tot 22.00 uur 
 
Wie zou dit nu niet willen 
meemaken? Een prikkelende 
en interactieve avond als 
stimulans voor deelname aan 
deze unieke cursus van een al 
even prikkelende en unieke 
presentator. 
 
Een introductie van de 
docenten en van alle 
cursusonderdelen. 
In het programma korte 
powerpoints van belangrijke 
biotopen in zuidoost Drenthe 
en een “biologisch moment” 
waarbij we als deelnemers 
zelf aan de slag gaan. 
 
Deelname: IVN gratis, 
niet IVN lid: vrijwillige 
bijdrage 
De deelname aan deze avond 

is open en voor een 

onbeperkt aantal 

belangstellenden. 

 
 
 

DE BASIS 
 
Inleider en docent: 
WOLTER TER STEEGE 
 
Ma I   9 jan  De Cluft 
Tijd I  20.00 uur tot 22.00uur 
 
Hoe is ons landschap ontstaan 
en wat is daar nu nog van te 
herkennen? Hoe heeft de 
mens gedurende 5.000 jaar 
z’n stempel gedrukt op onze 
woonomgeving? Een verhaal 
over Hondsrug en 
Hunzevlakte, zwerfstenen, 
esdorpen, veen-lijken, 
hunebedbouwers, enz. 
 
Excursie: 
Za I  21  jan Hunnebedden 
Emmen /  Nabershof       
Tijd I  14.00 tot 16.30 uur 
 
Voor de IVN  en het Drents 
Landschap is Wolter ter 
Steege geen onbekende. Hij is 
o.a. landschapsgids, gids van 
prehistorisch Drenthe en een 
liefhebber van geografie. 
Vanwege zijn brede kennis en 
ervaring in het Drentse staat 
hij  ingeroosterd voor 2 
cursusdagen  en 2 excursies. 
 
 
 

 

HET MIRAKEL IN HET MOERAS        
 
WOLTER TER STEEGE 
 
 
Ma I  13 febr  De Cluft 
Tijd I  20.00 uur tot 22.00 uur 
 
Hoe Zuidoost Drenthe in no 
time onherkenbaar 
veranderde. Wie en wat 
waren de drijvende krachten 
achter ‘een verveningsaanval’ 
op ons woongebied vanuit 
vier richtingen? Alles over de 
rol en de invloed op het 
landschap van bijvoorbeeld 
veenarbeiders, verveners, 
kerken en overheid. 
 
Hoe werd er gewoond en 
gewerkt en wat gebeurde er 
toen al het veen “op” was? 
 
Excursie: 
Za I 18 febr Broken Circle / 
Emmerschans / G. 
Marjellakerk te B.Oosterveld 
/ Hunzelaagte 
Tijd I 14.00 tot 16.30 uur 
 
  
 

 

Cursusprogramma Waar Wij Wonen    Cursusprogramma Waar Wij Wonen  

Cursusprogramma 

2



 
 
DROGE ZANDGRONDEN 
 
Inleider en Docent: 
GEERLING KRUIDHOF 
 
Ma  I 13 maart De Cluft  
Tijd I 20.00 uur tot 22.00 uur 
 
In de presentatie uitleg over 
de specifieke planten en 
dieren van bos en heide. Hoe 
is het gegaan met de  
verandering van de droge 
zandgronden met heide- 
begroeiing naar het bos van 
nu? Een bos is immers meer 
dan een verzameling van 
bomen, maar hoe is het 
ontstaan? Wie zijn de 
bewoners en gebruikers van 
het bos? 
 
Excursie: 
Za   18 mrt  I   Emmerdennen 
Tijd               I 14.00 tot 16.00 
uur 
Startplaats I parkeerplaats 
vak 1 bij Hunebed inde 
Emmerdennen 
   
Geerling  Kruidhof is 

boswachter bij 

Staatsbosbeheer in de 
Zuidoost regio 

 

 

 

VEEN \ BARGERVEEN 

Inleider en docent: 
JAN NICOLAI 
 
Ma I   10 april  De Cluft 
Tijd I  20.00 uur tot 22.00uur 
 
In het eerste deel van de 
avond de geschiedenis van 
het Bargerveen: hoe is dit 
gebied ontstaan en welke 
maatregelen zijn er getroffen 
voor dit unieke gebied? In het 
tweede deel van de avond  de 
specifieke flora en fauna van 
het Bargerveen o.a. de 
soorten: veenmossen en 
zonnedauw en reptielen. 
 
Excursie: 
Za I  22 april I Bargerveen 
Tijd I  14.00 tot 16.00 uur 
 
Jan Nicolai is voorzitter van de 
Natuur-en milieuvereniging 
Het Stroomdal . Tijdens de 
excursie gaan we met hem op 
zoek naar de heikikkers, 
levendbarende hagedissen en 
adders. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WATER      
 
Inleider en Docent: 
UKO VEGTER 
 
Ma I   8 mei   De Cluft 
Tijd I  20.00 uur tot 22.00 uur 
 
Op deze cursusavond gaat het 
vooral over de relatie tussen 
waterhuishouding / 
waterbeheer en de planten en 
dieren die in de beekdalen, 
sloten en vennen voorkomen. 
De nadruk zal liggen op de 
planten, maar ook de fauna 
komt aan bod. 
 
Excursie: 
Za I   13 mei  
Tijd I 14.00 tot 16.00 uur 
 
De precieze plaats van de 
excursie  
wordt nog bekend gemaakt 
maar zal zich afspelen in de 
bovenloop van het Hunzedal, 
omdat hier veel wat in de 
lezing aan bod komt is waar te 
nemen. 
 
Uko Vegter is Hydro-ecoloog 

en Hoofd Natuur en 

Landschap bij Het Drents 
Landschap. 

Zaterdag 10 juni: Fietstocht Langs onze pareltjes en afsluiting 
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Praktische informatie cursus WAAR WIJ WONEN 

 

Deze cursus is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe. 

Inwoners uit Zuidoost Drenthe die meer willen weten van het landschap en de  natuur in hun eigen 
woonomgeving, kunnen zich aanmelden voor deelname.          Het maximum aantal deelnemers is 
gesteld op 30 cursisten.  

IVN-leden hebben voorrang bij de aanmelding tot 1 december. U kunt zich aanmelden voor de cursus 
op de introductieavond van 14 november, door het invullen van het inschrijfformulier. Digitaal is het  
formulier ook beschikbaar via         de site https://afdeling.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omgeving 
.Inschrijven kan ook door het sturen van een email met uw naam en adres naar 
ivnemmeneo@gmail.com.   Uw aanmelding is van kracht als u hiervoor een bevestiging van ons heeft 
ontvangen. 

Voor  de gehele cursus betalen IVN-leden en donateurs € 40 en niet leden 50 €.   Niet leden krijgen 
10 € korting als zij zich inschrijven als IVN-lid. 

Alle 5 lezingen en de introductieavond vinden plaats in de Cluft, in Angelslo.            Tijd , data en 
plaats van waar de 5 excursies worden gehouden en de afsluitende fietstocht : zie verder in het 
cursusprogramma. 
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