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Jaarverslag IVN Leek-Nietap 2017 
 
Inleiding 
 

De kernactiviteit van onze afdeling bestond ook in 2017 uit het organiseren van excursies, lezingen 
en cursussen op het gebied van natuur in de nabije woonomgeving in al zijn diversiteit.  
Een weerslag van de activiteiten uit het afgelopen jaar vindt u terug in dit jaarverslag. 
U leest verder over de bestuurssamenstelling, het aantal leden, de samenwerking met andere 
organisaties, alsmede korte verslagen van onze werkgroepen.  
 
Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur bestond in 2017 uit vijf bestuursleden. Er vonden twee bestuurswisselingen plaats  
alsmede één interne functiewisseling. 
Voorzitter Garmt Renkema beëindigde na twee termijnen zijn bestuurstaak als voorzitter en is hierin 
opgevolgd door Gerrit Schoonman.  
Lisette de Vries heeft medio 2017 afscheid van het bestuur genomen. 
En Herman de Meijer, jaren geleden al actief in het lokaal bestuur, heeft na het beëindigen van twee 
termijnen als lid van het Landelijke IVN bestuur, opnieuw een plaats in het lokaal bestuur 
ingenomen. Medio september heeft hij de secretariële taken van Edith Barf overgenomen. 
 

Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit de volgende vijf personen: 
- Gerrit Schoonman, voorzitter sinds 1 september 2017 
- Herman de Meijer, secretaris sinds 1 september 2017 
- Marianne Weits, penningmeester sinds 15 april 2014 
- Edith Barf, secretaris tot aan overname door Herman de Meijer 

   lid sinds 18 april 2013 
- Alice Botma,  assistent penningmeester 

lid sinds 18-april 2013 
(asp. lid sinds 19-10-2011) 

 

Formeel mag het bestuur uit 7 personen 
bestaan, maar op dit moment acht het 
bestuur zich met 5 leden voldoende 
toegerust om de voorkomende taken uit te 
voeren. 
Wél komt de functie van penningmeester per 
aankomende algemene ledenvergadering  
(19 april 2018) vacant. Marianne Weits treedt 
af, maar blijft nog tot november in het 
bestuur om haar opvolging te regelen. 
       V.l.n.r. Herman, Edith, Gerrit, Alice, Marianne 
                
Dus:              Wie durft! We zoeken voor het bestuur van IVN Leek-Nietap een nieuw bestuurslid met de 
                       portefeuille financiën. Heb jij ervaring in het opstellen, bewaken en evalueren   
                       van begrotingen, of ben je gewoon een goed boekhouder, maar heb je nog nooit in een  bestuur  
                      gezeten? Aarzel dan in dit geval niet om je belangstelling kenbaar te maken. 
 

Het bestuur is in 2017 tien maal in vergadering bijeen geweest, tegenwoordig standaard op een 
vrijdagmiddag, met uitzondering van de zomerperiode. De bestuursvergaderingen worden gehouden 
in de CazemierBoerderij te Tolbert. 
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IVN Leek-Nietap binnen de grotere IVN context 
 

Onze afdeling maakt deel uit van de IVN-regio Groningen waarin de 7 Groningse afdelingen waar 
nodig of wenselijk gezamenlijk beleid bespreken en/of formuleren en proberen met één stem onze 
gezamenlijke belangen te vertegenwoordigen in de Landelijke Raad. Dit is het hoogste advies- en 
besluitorgaan van de Landelijke Vereniging. Twee maal heeft daartoe gedurende 2017 een regio-
overleg plaats gevonden waarbij een aantal bestuursleden onze afdeling vertegenwoordigden.    
Het is tevens het platform voor kennis en ideeënuitwisseling tussen IVN-afdelingen onderling.  
 

Sinds 2017 hebben de Groningse afdelingen de regie van dit overleg overgenomen van de IVN 
consulenten. Die laatsten zijn er nu bij ter informatieverstrekking, bevraging en facilitering. 
Bij toerbeurt neemt jaarlijks één afdeling hierin het voortouw. Gedurende 2017 beet Klaas de Vries 
(penningmeester IVN Grootegast e.o.) de spits af en eind 2017 heeft onze penningmeester Marianne 
Weits het voor het aankomende jaar van hem overgenomen.  
Zij zit het Groningse regio-overleg voor. Ook vertegenwoordigt zij gedurende dit jaar 4 maal de 
Groningse afdelingen in de Landelijke Raad.  
Dit is ook de plek waar de vrijwilligers van de Vereniging IVN en de beroepskrachten van de Stichting 
IVN elkaar ontmoeten en waar het landelijk beleid voor zover het de Vereniging betreft wordt 
bepaald en vastgesteld.   
 

Vanaf juni 2011 tot oktober 2017 heeft daarnaast ons lid Herman de Meijer deel uitgemaakt van het 
Landelijk Bestuur van de Vereniging IVN. In dit bestuur wordt op een hoger abstractieniveau het 
landelijk beleid uitgestippeld. Binnen het LB vertegenwoordigde hij daarbij de drie noordelijke 
provincies die tot zijn ‘verzorgingsgebied’ behoorden.  
In de jeugdige voorzitter van IVN Leeuwarden heeft hij na 2 termijnen een kundig en gemotiveerd 
opvolger gevonden.  

 
Ledental  
 

Begin 2017 stond het ledental van de afdeling op 182 leden. Daarnaast hadden we 4 donateurs.  
Gedurende 2017 heeft er een afname van 16 leden plaatsgevonden (waaronder één verhuizing naar 
een andere regio). Helaas was er ook één sterfgeval, namelijk dhr. Wim Kooi.  
Tegenover deze afname staat dat we 14 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.   
Eind 2017 stond het ledental  op 180 leden en 4 donateurs.  We kunnen dus concluderen dat het 
ledental vrij stabiel is. 
Het streven om eind 2017 het 200ste lid te mogen verwelkomen, hebben we echter niet gehaald. 
 

Vooruitlopend op de in 2018 te effectueren contributie-inning via het Landelijk Bureau is in de 
ledenadministratie en de lidmaatschapsvoorwaarden gedurende 2017 een kleine aanpassing gedaan. 
Vanaf nu zijn alle kinderen tot hun 18e verjaardag gratis lid van onze afdeling. 
Ieder bij het hoofdlid inwonend lid wordt vanaf nu vanaf de 18e verjaardag als huisgenootlid 
aangemerkt en betaalt op jaarbasis € 3,00. 
Het hoofdlid betaalt op jaarbasis nog altijd € 19,00.  (Bij besluit ALV 11-2-2015, ingaande 1-1-2016). 
Op 31 december 2017 zag ons ledenbestand er daarmee aldus uit: 
 

IVN hoofdleden              (lokaal aangemeld) 116 
IVN hoofdleden              (landelijk aangemeld)     7 
Huisgenootleden   38 
Jeugdleden   18 
Gratis lid                          (lid (IVN-Roden)     1 
                                                                 Totaal 180 
Donateurs     4 
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Huisvesting 
 

In 2014 heeft het afdelingsbestuur een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Cazemier-
Boerderij in Tolbert. 
Dit contract is per 1 januari 2017 vernieuwd. 
 De samenwerking loopt plezierig, er zijn afspraken gemaakt over ruimtegebruik en tarieven.  
We hopen de komende jaren de prettige samenwerking te continueren.  
 
PR-activiteiten 
 

Voor de PR voor de activiteiten maken we vooral gebruik van de lokale kranten, Uitservice.nl en de 
website van de CazemierBoerderij.  
De evenementenkalender van de gemeente Leek is helaas opgeheven.  
Voor jeugdactiviteiten worden ook de scholen aangeschreven. 
Op de door Herman de Meijer beheerde website  www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap is alle relevante 
informatie te vinden. 
En ook op de door Marianne Weits beheerde Facebook-pagina is altijd het actuele aanbod aanwezig.  
Bij navraag aan de excursiedeelnemers die geen IVN-lid zijn, blijkt dat een groot aantal mensen de 
activiteiten nog steeds uit de regiokranten halen, maar we zien ook steeds meer mensen die het van 
internet halen, op de website terecht komen of via Facebook informatie ophalen.  
Onze Facebookpagina krijgt steeds meer bezoekers en volgers.  
In 2017 is de Facebook-pagina  6.097 maal bekeken (in 2016 slechts 1.335 maal). 
In totaal zijn er gedurende het jaar 135 berichtjes en foto’s gepost die 107 maal zijn ‘geliked’. 
Onze eigen leden kijken vooral nog in de Wielewaal of op de website. 
 
Werkgroepen 
 

De afdeling is vijf werkgroepen rijk. De activiteitenwerkgroep, de redactie van de Wielewaal en de 
plantenwerkgroep bestaan al langere tijd, de vogelwerkgroep en de jeugdbegeleiderswerkgroep zijn 
er respectievelijk in 2015 en 2016 bij gekomen. 
  

1. De Activiteitencommissie bestaat momenteel uit zes personen. Zij bedenken en organiseren 
i.o.m. het bestuur vrijwel alle activiteiten. 
Coörd. Alice Botma,  betrokken bestuurslid Edith Barf 

2. De redactie van de Wielewaal. 
Drie tot vier personen maken jaarlijks drie maal een Wielewaal. 
Redactie: Nynke Tacoma e.a., betrokken bestuurslid Edith Barf 

3. De plantenwerkgroep, een werkgroep met een vaste kern van zes personen jaarlijks actief op 
het gebied van inventarisatie, monitoring en excursies. 
Coörd. Marijke Akerboom en Ties Ausma, betrokken bestuurslid Gerrit Schoonman 

4. De vogelwerkgroep, opgericht in 2015 is inmiddels met zo’n 18 vaste leden een zeer actieve 
groep.  
Coörd.  Dirk van der Horst en Theo Wösting, betrokken bestuurslid Edith Barf 

5. De jeugdbegeleiderswerkgroep, 4 leden. Deze draait pas sinds september 2016. Er zijn al een 
aantal activiteiten georganiseerd, aan een doorgaande lijn wordt nog gewerkt. 
Coörd. a.i. Edith Barf, betrokken bestuurslid Edith Barf 

 
De werkgroep werken grotendeels autonoom met elk een eigen coördinator. 
Vanuit het bestuur is aan elke werkgroep een bestuurslid gekoppeld. Die verzorgt de terugkoppeling 
heen en weer tussen werkgroep en bestuur en treedt desgevraagd faciliterend op. 
Het bestuurslid is eindverantwoordelijk voor wat er in de werkgroep gebeurt. 
 
 

http://www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap
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Verslag Activiteitencommissie 
 

De activiteitencomisie streeft ernaar om minstens één activiteit per maand te organiseren. Dit kan 
zijn een excursie -wandelen, fietsen, al dan niet met een thema- of een lezing of cursus. 
Een enkele keer pakt een IVN-lid zelfstandig een uitdaging op. Dit soort initiatieven wordt door het 
bestuur hogelijk gewaardeerd en waar mogelijk ondersteund of gefaciliteerd. 
 

Er zijn in 2017 in totaal 12 open activiteiten georganiseerd waaraan in principe iedereen, lid of niet, 
mee kon doen.  
Daarnaast hebben er 7 activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van een specifieke doelgroep. 
Naast een tweetal cursussen, één voor beginnende vogelaars en één voor wie wil leren planten te 
determineren, zijn er een aantal activiteiten op aanvraag geweest zoals een wandeling met 
leerkachten van Stg. Westerwijs en een wandeling i.s.m. de Schutse voor mantelzorgers op de dag 
van de mantelzorg. Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten van 2017 met de 
bezoekers- en deelnemersaantallen. 
 
DATUM 
 

SOORT EXCURSIE 
Of ACTIVITEIT 

AANTAL 
MENSEN 

OPMERKINGEN 

08/01 Nieuwjaars-
winterwandeling  

29 Nienoord 
(22 niet leden !) 

24/01 Spoorzoeken met BSO 12 12 kinderen 
23/02 Lentekids - Agora 50 50 kinderen 
27/02 Aanvang Vogelcursus 30 3 x lesavond, 3 x excursie 
15/03 Bouw wilgenhut op 

natuurspeelplaats 
35 Jongeren groep 3, RSG de Borgen 

m.m.v. Gem. Leek en de Zijlen 
16/03 Afronding wilgenhut 10  
19/03 Wandeling  9 Nienoord – Cnossen v.v. 
22/03 Excursie t.b.v. Westerwijs 30 T.b.v. leerkrachten 
05/04 Lezing t.b.v. hulpkring De 

Schutse 
30  

12/04 Algemene 
Ledenvergadering 

48 Met lezing Natuurfotografie 

29/04 Stinzenplantenexcursie 3 Domies Toen 
10/06 Slootjesexcursie 46 23 kinderen 
11/06 Slootjesexcursie 17  Excursie met/voor cliënten van de Zijlen 
14/06 Rabo-ledendag 7 Kinderen 
28/06 Natuurfotografie 9 Fotografie in de praktijk 
13/09 Aanvang 

determinatiecursus 
25 3 avonden theorie, 1 x praktijk 

17/09 Wandeling door Oostindie 9 m.m.v. Peter Jonk 
15/10 Paddenstoelen 32 23 volw., 9 kinderen 
28/10 Vaartocht Leekstermeer 12 Nacht van de Nacht 
28/10 Nachtwachter excursie 24 12 kinderen 
08/11 Wandeling met 

mantelzorgers 
11 I.s.m. de Schutse 

18/11 Lezing over Onlanden 38 m.m.v. Wim van Boekel 
29/12 Eindejaars plantenjacht 12  
 
Zoals u in het overzicht ziet zijn er ook diverse activiteiten gedaan waar kinderen bij aan konden 
sluiten. Zo was er de jaarlijkse slootjesdag, een paddenstoelenexcursie speciaal ook voor kinderen en 
de jaarlijkse wandeling met de Nachtwachter tijdens de Nacht van de Nacht. Ook waren we voor de 
kinderen o.a. present bij de RABO-ledendag. 
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Daarnaast ontplooiden we zelf initiatieven voor bepaalde doelgroepen. Drie pas opgeleide jongeren- 
begeleiders organiseerden een (wilgen)huttenbouwdag i.s.m. de Borgen en de Zijlen. 
Hierbij waren 35 jongeren actief betrokken, nadat ze zelf eerst op school een bouwplan hadden 
uitgewerkt aan de hand van een door de jongerenbegeleiders opgestelde lesbrief. 
En ook dit jaar organiseerden we in het slootjesweekend weer een slootjesactiviteit op een terrein 
van de Zijlen voor de bewoners. 
 
Verslag Redactie Wielewaal 
 

De Wielewaal is dit jaar door omstandigheden slechts twee maal uitgebracht. De redactie streeft 
naar het uitbrengen van thema-nummers.  De redactie bestond uit Nynke Tacoma, Edith Barf, Kees 
Rosier en jeugdpaginaschrijver Wouter Barf. 
In 2018 wordt de lay-out verbeterd waardoor deze meer aansluit op het binnen de Vereniging IVN 
gebruikelijke format. 
Ook de IVN-groene kleur zal prominenter gebruikt worden in o.a. kopteksten. 
Voor de toekomst bestaat het plan om te gaan werken met een redactieraad, waaronder ook leden, 
die jaarlijks één maal de redactie feedback geven over de afgelopen nummers en suggesties doen 
voor de lay-out en/of de inhoud van komende nummers. 
 
Verslag plantenwerkgroep 
 

De plantenwerkgroep (PWG) bestaat inmiddels uit 17 leden. Ze heeft gedurende 2017 negen maal 
een veldbezoek gedaan. Hierbij staat inventarisatie van plantensoorten centraal, naast het leren 
kennen van het gebied. Deze veldbezoeken zijn, na aanmelding, ook voor u toegankelijk. 
Naast deze veldbezoeken, is er door leden van de PWG een rapport geschreven over hun onderzoek 
naar de samenstelling van de flora in Nienoord. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van de 
gemeente Leek. Het rapport is begin 2017 naar de gemeente Leek gestuurd en is vervolgens 
mondeling toegelicht. Dit rapport dient mede als basis voor een door de gemeente op te stellen 
beheervisie voor het landgoed. 
 

Een aantal leden van de PWG deed mee aan een door IVN Leek-Nietap georganiseerde 
plantendeterminatie-cursus. Tijdens deze cursus (die meerdere avonden bestreek en die ook open 
was voor niet-PWG leden) werd door een oud-biologiedocent uit Drachten theoretische uitleg geven 
over determineren. In het voorjaar van 2018 volgt nog een cursusdag waarin de opgedane kennis in 
de praktijk kan worden gebracht.  
  
Verslag Vogelwerkgroep 
 

Het aantal excursies van de werkgroep is door meerdere oorzaken in 2017 wat beperkt gebleven. 
Er is een druk bezochte en goed ontvangen vogelcursus voor beginners gehouden. 
En op het gebied van vogeltellingen zijn twee, in de toekomst drie, leden van de werkgroep actief. 
Zij nodigen andere werkgroepleden uit zich bij hen aan te sluiten.  
 

Het in 2016 vastgestelde uitgangspunt en streven van de werkgroep blijft: gemiddeld één keer per 
maand een activiteit (uitgezonderd juli/augustus). 
Excursies/activiteiten worden aangekondigd op de website, waarbij aangegeven wordt of ze alleen 
voor de werkgroep zijn of “open”.  
Bij open activiteiten met gelimiteerde deelname gaan werkgroepleden voor. 
 
Verslag Jeugdbegeleiderswerkgroep 
 

De jeugdbegeleiderswerkgroep was in 2017 betrokken bij de Lentekids van Stg. Agora en bij het 
spoorzoeken van BSO De Jonge Wereld. Verder heeft de werkgroep in 2017 een vrijwel slapend 
bestaan geleid. 
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Scholing en Opleiding 
 

In dit verslag zijn scholing en opleiding al kort aan de orde geweest, hierbij wat uitgebreider. 
 

Het jaar was nog maar een maand oud, toen drie van onze leden deelnamen aan een door de 
WoesteLand Academie opgezette verkorte cursus tot jongerenbegeleider. 
Met hun stageproject en daarmee tevens de eerste echt grotere jongerenactiviteit van onze afdeling 
behaalden ze alle drie met goed gevolg hun diploma. 
 

Eind februari startte i.s.m. IVN Grootegast e.o. een vogelcursus voor beginners waar 30 deelnemers 
op intekenden. Naast drie lesavonden werd geprobeerd het geleerde ook drie maal tijdens een 
excursie in de praktijk te ervaren. 
In vervolg op deze cursus start in februari 2018 een cursus voor de iets gevorderde vogelaar. 
 

En in september startte een cursus plantendeterminatie. Ook hier een goede opkomst met 25 
deelnemers. Het “hoe breng je een plant op naam” stond hier centraal waarbij alle  
determinatiekenmerken de revue passeerden. 
Ook bij deze cursus hoorde een praktijkexcursie om het geleerde in de praktijk te brengen. 
 

Om ook als bestuur goed geïnformeerd te blijven, inspiratie op te doen en soms ook puur om te 
netwerken, bezoeken we geregeld inspiratiedagen, symposia en andere bijeenkomsten. De meeste 
zijn ook vrij toegankelijk voor IVN-leden en u vindt ze dan ook altijd terug op onze website.  
 

Een greep uit 2017: 
- 04 januari:  Medewerking aan inspiratiefilm t.b.v. IVN-Cursushuis op het thema Natuur & 

Gezondheid 
- 21 januari:  Conferentie IVN 2021 
- 29 maart: Onthulling bord “Uithof Terhelle” (Terheyl) + presentatie beleefroute 
- 09 juni:  Bijensymposium door IVN Westerveld 
- 16 juni:  RABO-bank, Workshop “Hoe werf en bind ik vrijwilligers” 
- 09 september:  Opening Marumerlage 
- 16 september:  Inspiratiemiddag Natuur en Gezondheid 
- 30 september:  Scharrelkidsinspiratiedag 
- 12 oktober:  Symposium over de Onlanden 
- 16 november:  Symposium Natuur en Gezondheid 
- 22 november:  Debat over de rol van biomassa in de energietransitie 

 
 

Samenwerking met andere organisaties 
 

Naast de samenwerking met onze zusterafdeling IVN Grootegast e.o. - voor o.a. cursussen-  hebben 
we in 2017 samengewerkt met de volgende organisaties: 

• Gemeente Leek 
• Vereniging tot behoud van Natuurschoon 
• Groninger Landschap 
• Agora/Stichting Spinn 
• BSO De Jonge Wereld 
• Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) 
• Fredewalda/Cazemierboerderij 
• De Schutse 
• Het Noordererf 
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De samenwerking met de Gemeente Leek betrof de deelname aan het halfjaarlijks overleg van het 
groenplatform, waar plannen voor het beheer van (o.a.) Nienoord worden besproken en wij ook 
onze vragen en opmerkingen kunnen inbrengen. Deze keer stond o.a. de beheersvisie Nienoord en 
het zoneringsplan (recreatie, rust, natuur) centraal. 
De deelnemende bestuursleden waren Garmt (tot zijn aftreden), Alice en Edith.  
 

De Vereniging tot behoud van Natuurschoon heeft in 2016 samenwerking met ons gezocht voor 
advies over de inrichting van nieuw aangekochte stukken land. Ook bij het beheer van het verdere 
Natuurschoonbos vinden ze het prettig om mensen met kennis hiervan een mening of advies te 
kunnen vragen. Herman de Meijer en Laus Paagman maken daartoe deel uit van een 
klankbordgroep.  
 

Met het Groninger Landschap is dit jaar helaas niet een jaarlijkse fietstocht georganiseerd.  
Dat betreuren wij. Wèl stemmen wij onze activiteiten nog altijd af op de activiteiten van het team 
Leekstermeer en Westerkwartier van Het Groninger landschap om dubbelingen in data te 
voorkomen.  
 

In 2017 hebben we in februari samengewerkt met Agora/stichting Spinn op het thema Lentekids. 
50 Kinderen namen hieraan deel. 
 

Buitenschoolse Opvang De Jonge Wereld 
Ook met de BSO was er in 2017 weer sprake van samenwerking. We organiseerden voor hen een 
sporenonderzoek wandeling waaraan 12 kinderen deelnamen. 
 

Als IVN-afdeling zijn wij lid van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). Als stem van de 
Groningse natuur- en milieubewegingen vertegenwoordigt het NMG ruim 50 organisaties die zich 
inzetten voor natuur, landschap, (leef)milieu en klimaat in de provincie. Nauw wordt tussen deze 
organisaties samengewerkt aan gezamenlijke groene doelen. Ook de activiteiten rondom de Nacht 
van de Nacht komen (oorspronkelijk) uit de stal van de Natuur en Milieufederatie.  
De NMG hield en houdt mede namens ons een vinger aan de pols bij de aanstaande 
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier waarbij natuurbelang en waterberging belangrijke 
pijlers zijn. 
Dit proces loopt ook in 2018 nog door. 
Daarnaast hebben we ons op een interessante forumavond in november laten informeren over de 
rol van biomassa in de energietransitie.  
 

Fredewalda/CazemierBoerderij 
Het is inmiddels een traditie om in oktober een activiteit te begeleiden bij de CazemierBoerderij in 
het kader van Oktobermaand Kindermaand. In 2017 is dit echter bij gebrek aan belangstelling 
afgelast.  
Ons archief ligt nog altijd opgeslagen op de Cazemierboerderij en hier ligt ook een omvangrijke 
collectie boeken die u bij ons kunt lenen.  
Zie hiervoor onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap/bibliotheek 
Ook de vergaderingen van het bestuur en de werkgroepen vinden plaats in de CazemierBoerderij. 
Daarnaast proberen we als het enigszins kan ook lezingen en cursussen hier te houden.  
 

We zijn benaderd door het Noordererf of we willen participeren in het project “Boerenerven – 
Tuinen Westerkwartier”. Doel is om tuinen en boomgaarden rondom boerenerven wat meer in de 
oorspronkelijke staat met meer streekeigen aanplant terug te brengen. 
Een projectplan met fondsenwerving is in ontwikkeling. 
Als dat klaar is kunnen we beoordelen of we hierin daadwerkelijk een rol van betekenis kunnen 
vervullen.  
 
 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap/bibliotheek
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De toekomst 
 

Naar een nieuwe gemeente Westerkwartier 
 

Per 1 januari 2019 ontstaat er een nieuwe gemeente Westerkwartier, bestaande uit de huidige 
gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn. 
Op meerdere manieren werpt dit gegeven ook bij ons zijn schaduwen vooruit. 
 

Vanaf 2019 zullen er twee IVN-afdelingen actief zijn in de nieuwe gemeente, IVN Grootegast e.o. en 
IVN Leek-Nietap. 
Via een bestuurlijke commissie zijn we in gesprek met onze collega’s van IVN Grootegast e.o. om te 
bezien hoe we in de toekomst met één gezicht en één geluid in gesprek kunnen gaan en blijven met 
onze gemeentelijk bestuurders en andere overheidsorganen. 
Bij- en insectenvriendelijker bermbeheer is een zorgpunt waarover we graag in gesprek willen 
komen. 
Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we elkaar op meerdere fronten kunnen helpen, waar we kunnen 
samenwerken, hoe we de inwoners van de huidige gemeenten Marum en Zuidhorn en na  
1 januari 2019 ook Middag Humsterland bij onze educatieve activiteiten kunnen betrekken én hoe 
we die gebieden ook voor u betekenis kunnen geven.  
Waar deze gesprekken toe gaan leiden is nu nog niet bekend. Ook welke organisatievorm daarbij het 
beste past is nog een open vraag. We houden u zeker op de hoogte en belangrijke zaken zullen, 
eventueel via een extra ALV, aan u worden voorgelegd.  
 

Op een ander front wordt gewerkt aan het ‘verkopen, c.q. ‘vermarkten van de nieuwe gemeente via 
de werkgroep “Dallandschap Oude Riet”. De rivier de Oude Riet (om de vroegere naam te gebruiken) 
loopt van Trimunt tot aan het Reitdiep als een groene en natte as dwars door de nieuwe gemeente. 
Toeristisch biedt dat heel wat kansen. 
Nico Boele (SBB) en Koos Vos zijn hierin de trekkers. Onze voorzitter Gerrit Schoonman zit namens 
IVN Grootegast e.o. én IVN Leek-Nietap in die werkgroep. 
Tegelijkertijd en deels parallel is de Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier (Milieubeheer 
ZWK) i.s.m. anderen bezig met het komen tot een voorstel voor een landschapsbeleidsplan voor de 
nieuw te vormen gemeente. 
Namens ons is onze voormalig voorzitter Garmt Renkema hierbij de afgevaardigde. 
 
Vooruitblik 
 

In de voorgaande hoofdstukken heeft u op verschillende plaatsen al wat kunnen lezen over hoe we 
op onderdelen verder willen gaan richting toekomst. 
Niet genoemd maar beslist een streven is om medio 2018 ons vrijwilligersbeleid wat meer inhoud te 
geven. Graag willen we u allen wat meer betrekken bij het lokale IVN-werk. Dat zal enerzijds zijn door 
u frequenter, mogelijk via een tussentijdse nieuwsbrief, te informeren over zaken die van belang zijn. 
Maar we willen ook graag van u horen. Waar gaat uw belangstelling naar uit? Welk type activiteit 
mist u nog? Waar liggen uw interesses en affiniteiten? En……., mogen wij u daarop bevragen? 
 

Op het gebied van opleiding denken we aan een korte opleiding tot watergids nog dit voorjaar.  
Een vogelcursus is al gestart en misschien volgt later in het jaar nog een paddenstoelencursus. 
En; wat zouden we graag een vaste gidsengroep vormen voor o.a. Nienoord. 
 

Qua activiteiten; naast het doorlopende programma met maandelijks minimaal één activiteit 
denken we na over een activiteit rondom (wilde bijen) en hun afhankelijkheidsrelatie met bloemen, 
wellicht een thema-avond over de wolf later dit jaar. We willen graag duurzaamheid en biodiversiteit 
een prominenter plaats in onze activiteiten geven. 
En verder …., houd de website maar in de gaten. 
 
Herman de Meijer                             Tolbert, 9 maart 2018  
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