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Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o.  2019 
Dit jaarverslag behandelt de gebundelde historie van IVN Grootegast e.o. en IVN Leek-Nietap over 2019 
tot op het moment van samengaan op 30 augustus 2019, alsmede het verdere verloop van 2019 onder 
de naam IVN Westerkwartier e.o.  
 

Inleiding 
 

Waar op bestuurlijk vlak gedurende 2019 de aandacht grotendeels was gericht op het komen tot een 
fusie tussen de beide in het Westerkwartier actieve IVN-afdelingen met alle regelwerk en overleg wat 
daarbij hoort, bestond ook in 2019 de kernactiviteit van de beide afdelingen en later van onze 
gefuseerde afdeling uit het organiseren van excursies, lezingen en cursussen op het gebied van natuur 
in de nabije woonomgeving in al zijn diversiteit.  
Ook tijdens de verbouwing ging het werk gewoon door, gelukkig ook maar. 
Een weergave van de activiteiten uit het afgelopen jaar vindt u terug in dit jaarverslag. 
U leest verder over o.a. de bestuurssamenstelling, het doorlopen fusieproces, het aantal leden, de 
samenwerking met andere organisaties, alsmede korte verslagen van onze werkgroepen.  
 

Bestuurssamenstelling (voorheen en nu) 
 

Bij aanvang van het jaar 2019 bestonden er nog twee IVN-afdelingen met elk een eigen bestuur. 
 

Het bestuur van toen nog IVN Leek-Nietap bestond uit 4 bestuursleden, t.w.:  
- Gerrit Schoonman, voorzitter sinds 1 september 2017 
- Herman de Meijer, secretaris sinds 1 september 2017  

                                   penningmeester a.i. vanaf oktober 2018 waarbij Bé van der Veen 
                                   ondersteuning biedt bij de administratieve en boekhoudkundige taken.   

- Edith Barf,  lid sinds 18 april 2013 
- Alice Botma,  lid en assistent penningmeester 

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

Het bestuur van toen nog IVN Grootegast e.o. bestond uit 7 bestuursleden, t.w.: 
- Herman Woltjer, voorzitter sinds 1 september 1999 
- Fokje Alkema, secretaris 
- Klaas van der Veen,  penningmeester sinds 2006 
- Truus van der Veen 
- Catharina Arkema,  lid sinds 2016 
- Astrid Landsaat 
- Hinne de Boer, lid sinds 2010 

 

Een bestuurlijke commissie heeft namens de beide besturen vanaf november 2017 tot aan de feitelijke 
fusiedatum het proces begeleid en uitgewerkt. In die commissie hadden zitting: 
- namens IVN Leek-Nietap: Gerrit Schoonman   en Herman de Meijer 
- namens IVN Grootegast e.o.: Herman Woltjer en Klaas van der Veen 
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Na de feitelijke fusiedatum, 30 augustus 2019, hielden de beide voormalige IVN-afdelingen formeel op 
te bestaan. Ook de besturen hielden daarmee op te bestaan. 
Reeds daarvoor, op 2 juli 2019, zijn de beoogd bestuursleden voor toen nog Westerkwartier e.o. in 
oprichting tijdens een ALV in hun resp. functies benoemd.  
 

Het bestuur van IVN Westerkwartier e.o. bestaat sindsdien uit: 
    - Herman Woltjer, voorzitter, voorheen Grootegast e.o. 
    - Herman de Meijer, secretaris, ledenadministrateur voorheen Leek-Nietap  

- Klaas van der Veen, penningmeester tot uiterlijk 31-12-’19, ledenadm. voorheen Gr.gast  
  -  Gerrit Schoonman, bestuurslid, voorheen Leek-Nietap 

 - Catharina Arkema, bestuurslid, voorheen Grootegast e.o.  
 - Hinne de Boer, bestuurslid, voorheen Grootegast e.o. 

 

Het bestuur van IVN Leek-Nietap is in oude samenstelling in 2019 nog driemaal bijeengeweest.  
Het bestuur van IVN Grootegast e.o. is in oude samenstelling in 2019 viermaal bijeengeweest.  
De bestuurlijke commissie kwam in 2019 nog slechts eenmaal bijeen. Veel voorbereidingswerk t.b.v. 
o.a. ALV, notaris en Landelijke Bureau werd solo of in tweetallen uitgevoerd. 
In de maanden mei en juni kwamen de gezamenlijke besturen tweemaal bijeen. 
En vanaf 28 augustus trad het bestuur van IVN Westerkwartier e.o in werking, het kwam gedurende 
2019 nog viermaal in vergadering bijeen.  
 

De reguliere vergaderingen zijn sindsdien standaard op een woensdagavond en worden gehouden in 
de CazemierBoerderij te Tolbert. 

 
Ledental  

 

Begin 2019 hadden beide afdelingen nog hun eigen ledenaantallen en bijbehorende administratie. 
De ledenadministraties zijn puur om praktische redenen ook na de fusiedatum, tot en met 31 
december 2019 naast elkaar blijven bestaan. Pas per 1 januari 2020 zijn ze samengevoegd. 
 

De ledenontwikkeling gedurende 2019 van IVN Leek-Nietap is terug te zien in onderstaand schema. 
Op 31 december 2019 bestond het ledendeel van IVN-Leek-Nietap uit 167 leden en 1 donateur. 
 

Type lid Leek-Nietap 1/1/’19 + - 31/12/’19 

IVN hoofdleden              (lokaal aangemeld) 102 6 3 105 

IVN hoofdleden              (landelijk aangemeld) 9 6 0 15 

Huisgenootleden            > 18 jr. 34 3 2 35 

Jeugdleden                      < 18 jr. 10 0 0 10 

Gratis leden                          (lid (IVN-Roden) 2 2 2 2 

                                                                 Totaal 157 17 7 167 

Donateurs 2  1 1 
 
 

Ook de ledenontwikkeling bij IVN Grootegast e.o. is in een schema weergegeven. 
Op 31 december 2019 beschikte IVN Grootegast e.o. over 127 leden en 45 donateurs. 
 

Type lid Grootegast e.o. 1/1/’19 + - 31/12/’19 

IVN hoofdleden              (lokaal aangemeld) 102 2 9 95 

IVN hoofdleden              (landelijk aangemeld) 8 6 0 14 

Huisgenootleden            > 18 jr. 0 1 0 1 

Jeugdleden                      < 18 jr. 12 0 1 11 

Ereleden 1 1 0 2 

                                                                 Totaal 123 11 10 123 

Donateurs 50  5 45 

De optelling van beide geeft de ledenstand aan van IVN Westerkwartier e.o. op 31 december 2019.  
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PR-activiteiten 
 

Voor de PR voor de activiteiten maken we vooral gebruik van de lokale kranten, Uitservice.nl, vanPlan 
en de groene agenda’s van o.a. de Natuur en Milieufederatie Groningen en Drenthe.  
Voor jeugdactiviteiten worden ook de scholen aangeschreven. 
Op onze nieuwe website www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo is alle relevante informatie te 
vinden. 
En ook op de Facebook-pagina is altijd het actuele aanbod aanwezig.  
 

Werkgroepen 
 

De nieuwe afdeling is rijk aan werkgroepen. 
Er is een gidsenwerkgroep, een activiteitenwerkgroep en een Scharrelkidswerkgroep.  
Tot begin 2019 was er zowel een redactie van de Wielewaal als van de Ratelaar. 
En verder beschikt de afdeling over een plantenwerkgroep, een vogelwerkgroep, een 
vlinderwerkgroep, een werkgroep natuurfotografie, een klein groepje vrijwilligers die actief beheer-
werk uitvoeren en als laatste een aantal wandelcoördinatoren. 
  

1. De Gidsenwerkgroep bestaat in 2019 uit tien personen. 
De groep kwam 5 maal bijeen bij de fam. Jacobi in de ‘Hof van Arcadia’ 
Coörd. Herman Woltjer 

2. De Activiteitencommissie bestaat uit zeven personen.  
Coörd. Alice Botma, medio 2019 opgevolgd door Alea Hakvoort 

3. De Scharrelkidswerkgroep bestaat uit vijf personen, kwam in 2019 zevenmaal bijeen en richt 
zich specifiek op buitenschoolse activiteiten voor de jeugd en sinds 2017 ook op gezins-
activiteiten. 
Coörd. Herman Woltjer. 

4. De redacties van de Wielewaal en de Ratelaar zijn medio 2019 opgehouden te bestaan. 
Tot die tijd waren verantwoordelijk voor de  
eindredactie Astrid Landsaat (de Ratelaar) en Nynke Tacoma (de Wielewaal).  
Een aanzienlijk deel van de uitgaven is terug te vinden op de website. 

5. De Plantenwerkgroep, een werkgroep (18 leden) met een vaste kern van zes personen, is 
jaarlijks actief op het gebied van inventarisatie, monitoring en excursies. 
Coörd. Ties Ausma (en Marijke Akerboom).  

6. De Vogelwerkgroep, opgericht in 2015, kent 18 vaste leden. 
Coörd.  Theo Wösting en Bonno Perdok. 

7. De Vlinderwerkgroep bestaande uit vijf leden, is in de zomermaanden actief met monitoring. 
Coörd. Astrid Landsaat 

8. Werkgroep natuurfotografie. Naast de drie coördinatoren zeven leden. 
Coörd. Bert Plaat, Catharina Arkema en Theo Wösting. 

9. De “Bende van de Baak” bestaat uit twee leden die vrijwillig beheerwerk uitvoeren voor 
Staatsbosbeheer. 

10. Wandelcoördinatoren organiseren wekelijks twee wandelingen op di. en wo.  
Coörd. Jannie Reinders, resp. Renee van Winsen    en   Herman Woltjer 

 
 

De werkgroepen werken grotendeels autonoom met elk een eigen coördinator. 
Vanuit het bestuur werd en wordt voeling gehouden met elke werkgroep, meestal doordat een van de 
bestuursleden zelf deel uitmaakt van de werkgroep. Het ligt in de bedoeling om één bestuurslid 

verantwoordelijk te maken voor de koppeling heen en weer tussen werkgroep en bestuur en om 
desgevraagd faciliterend op te treden. 
 

 

http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo
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Verslaggeving Gidsenwerkgroep, Activiteitencommissie en Scharrelkidswerkgroep 
 

IVN Westerkwartier e.o. beschikt over een drietal werkgroepen, vanouds gekoppeld aan de voormalige 
afdelingen, die het leeuwendeel van de publieksactiviteiten organiseren. Dit kunnen zijn een excursie 
(wandelen, fietsen, al dan niet met een thema), een activiteit voor een specifieke doelgroep (ouderen, 
zorgbehoeftigen, kinderen, gezinnen) 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 2019 gezamenlijk 33 open activiteiten georganiseerd waaraan in principe iedereen, lid of niet, 
mee kon doen.  
 

Daarnaast hebben er vier activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van een specifieke doelgroep,  
t.w.: een HAVO-4 klas, ca. 100 basisschoolkinderen op de laatste dag van de Speelweek in Leek. 
En tweemaal zijn twee leden op bezoek geweest bij een zorginstelling voor dementerende bejaarden. 
Ook vonden een drietal activiteiten plaats in samenwerking met anderen, t.w. Agro Natura, Het 
NoorderErf en Sovon. 
 

Tweemaal waren we aanwezig op een open dag of markt. 
 

Qua opleiding boden we dit jaar, geïnitieerd door de vogelwerkgroep, een cursus gericht op 
herkenning van vogelgeluiden. 
En, toch wel heel bijzonder, de reis georganiseerd door Agro Natura speciaal voor onze IVN-ers naar 
Noordoost Polen. 
 

Een overzicht van de georganiseerde activiteiten van 2019 met de bezoekers- en deelnemersaantallen 
vindt u achteraan dit jaarverslag als bijlage. 
 

Ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd waren er voldoende activiteiten waar de jeugd bij aan kon 
sluiten, deels georganiseerd vanuit de activiteitencommissie en deels vanuit de Scharrelkids-
werkgroep. Zo was er o.a. de jaarlijkse slootjesdag, een paddenstoelenexcursie speciaal voor kinderen, 
de jaarlijkse wandeling met de Nachtwachter tijdens de Nacht van de Nacht en een 
uilenbalpluisactiviteit.   In ons geval betreft het altijd buitenschoolse activiteiten. 
De binnenschoolse activiteiten worden in het Westerkwartier verzorgd door het NDCE waarin IVN 
partner is.  
 

Nog niet genoemd, maar een doorslaand succes, zijn de wekelijkse wandelingen op woensdag vanuit 
verschillende vertrekplekken in de voormalige gemeente Grootegast 
en vanaf 1 november jl. op dinsdag vanaf de Parkeerplaats Coendersbos in Nuis. 
Altijd tussen 9.30 en 11.30 uur, weer of geen weer, lekker en gezond wandelen met een snufje natuur 
en veel gezelligheid, vaste coördinatoren en gemiddeld 10 deelnemers. 
 

Redacties afdelingsbladen 
 

Beide eerdere afdelingen brachten in het eerste kwartaal van 2019 nog éénmaal hun afdelingsblad 
uit. 
Voor IVN Leek-Nietap betrof dat een laatste Wielewaal met als thema de Rode Lijst.  
IVN Grootegast e.o. bracht nog één Ratelaar uit en het allereerste nummer ooit verschenen werd 
nog eens in herdruk uitgereikt aan de deelnemers bij de laatste bijeenkomst van IVN Grootegast e.o. 
 

Omdat de communicatiestrategie van de nieuwe afdeling nog moest worden uitgewerkt, één afdeling 
met twee afdelingsbladen niet erg logisch is en er in deze tijd veel meer manieren zijn om snel en 
efficiënt te communiceren is tot nader order de vraag of, en zo ja hoe, we met aan toekomstig 
afdelingsblad om willen gaan tijdelijk geparkeerd. 
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Verslag plantenwerkgroep 
 

De plantenwerkgroep (PWG) bestaat uit zo’n 17 leden. De PWG had voor 2019 een drietal 
winteractiviteiten (determinatiesessies) ingepland en 8 groeiseizoenactiviteiten (waarvan 5  
inventarisatiesessies).  Deze activiteiten gingen met wisselende aantallen deelnemers allemaal door.  
 

In het verlengde van een in 2017/2018 gehouden plantendeterminatiecursus wordt in de 
wintermaanden een vervolg gegeven aan de cursus middels determinatiesessies om nog beter met de 
Heukels om te leren gaan. 
 

Voor 2019 had de PWG behoorlijk wat plannen en aanvragen.   
 

Vanuit het Groninger Landschap lag er een concrete vraag om drie gebieden te inventariseren: het 
Harense bos, het Bolmeer en het Nanninga’s bos.  

Ten eerste wil het GL globaal weten wat er in de gebieden qua planten voorkomt.   

Ten tweede is in een van deze gebiedjes een stukje grond afgeplagd en het GL wil graag weten welke 
planten daar terugkomen.  
 

Ook de beheerders van het natuurgebied de Kuzumerkooi te Oldekerk hebben gevraagd of de PWG dit 
gebied wil inventariseren. De reden achter dit verzoek is onder andere dat de beheerders een goed 
maaibeleid willen opstellen.  
 

Bij het FLORON-project ‘Mijn Berm Bloeit’ worden bermen geïnventariseerd op wat er bloeit aan 
planten en welke insecten hierop af komen.  

Al monitorend zijn een veenberm, zandberm en kleiberm bezocht en geïnventariseerd om een idee 
krijgen hoe de bermen er in het Westerkwartier kwalitatief bij liggen en wat er evt. aan het 
gemeentelijke bermbeheer valt te verbeteren.  
 

Daarnaast heeft de PWG een bezoek gebracht aan de natuurgebiedjes bij De Zijlen in Tolbert. Over 
pakweg 2,5 jaar gaat de huidig beheerder met pensioen en zal niet worden opgevolgd. De herinrichting 
van dit terrein is dan zo’n beetje afgerond en de Zijlen zal dit gebied dan overdragen aan de gemeente 
Westerkwartier. De gemeente wordt dan eigenaar én beheerder. 
 

Alle activiteiten van de werkgroep zijn op de website terug te vinden, zowel op de eigen werkgroep-
pagina https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-plantenwerkgroep  als ook in het 
activiteitenoverzicht. 
 

Verslag Vogelwerkgroep 
 

De Vogelwerkgroep bestaat uit 18 leden en streeft er naar om één activiteit per maand (uitgezonderd 
in de zomermaanden) te organiseren.  
 

Begin 2019 is er een vogelcursus georganiseerd, met als thema “vogelgeluiden”. De belangstelling was 
groot, net als bij de voorgaande vogelcursussen. De werkgroep heeft een inschrijvingsstop moeten 
hanteren. Ondanks de ingewikkelde materie waren de deelnemers weer zeer enthousiast. 
 

Naar aanleiding van deze vogelcursus heeft de werkgroep een verzoek ontvangen voor een extra 
excursie over de vogeltrek. Dit zal de werkgroep combineren met de activiteit ’Wintergasten in de 
Marnewaard’ in november 2020.  
 

De werkgroep heeft, naast de vogelcursus bestaande uit 5 lessen en met als docent Henk Hut,   
gedurende 2019 de volgende activiteiten ontplooid: 
       - 12 mei in het kader van de nationale Vogelweek excursie rondom rietvogels in het Nationaal Park 
           Lauwersmeer,  
       - 15 mei, excursie naar het Fochteloëerveen, boomvalken/roodpootvalken en kraanvogels, 
       -   5 juni, avondwandeling door de Onlanden, 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-plantenwerkgroep
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       - 11 november, excursie naar Diepholz (D) om de sensatie te beleven van de grote aantallen     
           kraanvogels die zich hier verzamelen op hun slaapplaatsen. 
 

Om de betrokkenheid van de leden binnen de werkgroep te vergroten en de lasten over meerdere 
schouders te verdelen wordt er bij de organisatie van activiteiten meer participatie van werkgroep-
leden gevraagd. 
Werkgroepleden worden uitgenodigd om zelf activiteiten te organiseren, of om in ieder geval met 
initiatieven te komen om een activiteit (mede) te organiseren. 
Wanneer er zich niemand opgeeft als trekker van een activiteit, dan vervalt die activiteit.  
 

Enkele leden van de werkgroep houden zich gedurende het jaar ook bezig met het tellen van vogels.  
Meelopen kan, in overleg, bijna altijd! 
Ook van deze werkgroep zijn de plannen voor 2020 terug te vinden op een eigen pagina op de website: 
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-vogelwerkgroep 

 
Vlinderwerkgroep 
 

De vlinderwerkgroep hield zoals gebruikelijk wekelijks telrondes op dinsdagen in het Kolonelsbos te 
Grootegast. Er werd ook een aantal keren geteld in de vlindertuin in het Doezumerbos. Vanaf april tot 
ver in oktober werd er geteld. Het vermelden waard is dat er een aardige populatie Eikenpages in het 
Kolonelsbos aanwezig is. Deze soort werd vorig jaar voor het eerst gezien. De kans is groot dat de soort 
al vele jaren aanwezig is. Ze leiden een onopvallend leven in de toppen van zomereiken en worden 
daarom zelden gezien. Ook opvallend was de invasie van Distelvlinders. Op 18 juni vlogen er meer dan 
1.000 exemplaren vanuit het oosten over. Bijzondere waarnemingen waren er ook; op 24 juli zag Astrid 
in eigen tuin op klaarlichte dag een Karmozijnrood weeskind en op 8 augustus kreeg ze een 
waarneming gemeld van een Kleine parelmoervlinder in een tuin in Grootegast. 
 Aan de Nationale NachtvlinderNacht werd dit jaar niet meegedaan vanwege de voor de werkgroep 
minder gunstige datum en onderbezetting van de werkgroep. 
 
Werkgroep Natuurfotografie 
 

In 2019 is een fotocursus gegeven door Catharina Arkema en Bert Plaat. 
Dat heeft geresulteerd in het oprichten van een werkgroep natuurfotografie met tot nu zo’n 10 leden.  
Deze nieuwe loot aan onze IVN- boom mag dus nog wel wat aanvulling.  
De werkgroep is gedurende 2019 dertien keer bijeengeweest met een gemiddelde opkomst van 5 tot 
6 deelnemers. Naast het gezamenlijk de tijd nemen om mooie landschapsfoto’s te maken is vooral ook 
het van elkaar leren van veel belang. De werkgroep heeft een groot beeldscherm ter beschikking om 
de foto’s tot in detail te kunnen bekijken (en becommentariëren). 

 
‘Bende van de Baak” 
 

Een tweetal vrijwilligers is ook in 2019 weer volop aan de slag geweest. De werkzaamheden waren aan 
het Abel Tasmanpad en de Vlindertuin in Doezum.  
In de periode februari/maart tot eind november zijn ze wekelijks op dinsdagmiddag bezig met maaien, 
snoeien en andere opruimwerkzaamheden. Het natuurgebied tussen Lutjegast en Grootegast is 
eigendom van Staatsbosbeheer en de Dotterbloem. In opdracht van deze beide terreinbeheerders zijn 
de vrijwilligers aan het werk. Het is erg dankbaar werk en met name de wandelaars waarderen de goed 
te belopen paden zeer. Ook de Vlindertuin in het Doezumer bos stond er dit jaar keurig bij. Veel 
bloeiende planten en een lust voor het oog. Ook de vlinders lieten zich zien. Medio 2019 is het 
onderhoud overgenomen door omwonenden van de Vlindertuin. 

 
 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-vogelwerkgroep
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Wandelgroepen 
 

Al sinds 2016 wordt er wekelijks op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur op wisselende plaatsen 
gewandeld in de voormalige gemeente Grootegast. De per week wisselende vertrekplaatsen zijn: 
Noorderriet, Curringherveld, Trimunt, Grootegast, Oldekerk en Peebos.  
Per 1 november 2019 is er ook een wandelgroep op dinsdagmorgen gestart. Hier betreft het een 
samenwerking tussen IVN en Groninger Landschap waarbij eveneens van 9.30 tot 11.30 uur gewandeld 
wordt.  
Inmiddels zijn voor deze dinsdagmorgen ongeveer tien verschillende wandelingen ontwikkeld die 
allemaal starten vanuit de parkeerplaats Coendersborg. Soms rijdt men nog een klein stukje met de 
auto om ook ineen ander gebied te kunnen lopen. Men loopt tussen de 5 en 8 kilometer per keer. 
De routes lopen o.a. door het Coendersbos, Nanninga’s bos, langs de Pierswijk via het terrein van 
Dijkzand, door de Marumerlage en langs het Olde Diep in Boerakker. 
Niet iedereen is lid van IVN (of Groninger Landschap), maar via allerlei kanalen worden de mensen 
bereikt. O.a. Facebook en website van IVN en GL, maar ook uit de krant. 
Beide succesvolle activiteiten kennen inmiddels een vast kern van zo’n 10 wandelaars.  

 
 

Scholing en Opleiding 
 

Gedurende 2019 hebben er twee cursussen plaatsgevonden. Beide werden reeds eerder genoemd.  
De vogelwerkgroep organiseerde in de maanden februari - mei een vogelcursus speciaal gericht op het 
herkennen van vogelgeluiden. De cursus zat bomvol met 36 deelnemers en zelf nog enkelen op de 
wachtlijst. 
 

En aan de oprichting van de Werkgroep natuurfotografie lag eveneens een cursus ten grondslag. 
Hieraan deden 7 mensen mee. 
 

Samenwerking met andere organisaties 
 

Gedurende 2019 hebben we me de volgende organisaties contacten gehad: 

• Gemeente Westerkwartier 

• Vereniging tot behoud van Natuurschoon 

• Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) 

• CazemierBoerderij en anderen 

• Het NoorderErf 

• Staatsbosbeheer 

• Het Gronings Landschap 
 
De samenwerking met de Gemeente Westerkwartier betrof de deelname aan het platform Natuur en 
Landschap WK. Dit platform is een bundeling van vele groene partners en belanghebbenden binnen 
de gemeente. Oorspronkelijk opgericht om namens alle groene partners een landschapsbeleidsplan 
ter advies aan de nieuwe wethouder aan te kunnen bieden, vormt het platform nu ook namens ons de 
stem in zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met o.a. wethouder B. Nederveen en Waterschap-
bestuurder P. Tameling. 
Onze IVN-afdeling wordt binnen dit platform vertegenwoordigd door Garmt Renkema.  
 

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. Met name Laus Paagman is gedurende 2018 en 2019 intensief betrokken geweest bij 
de plannen voor dunning en herplant in het bosgebied. Op 17 mei werd het project op feestelijke wijze 
afgesloten.  
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Als IVN-afdeling zijn wij lid van de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG). Als 
stem van de Groningse natuur- en milieubewegingen vertegenwoordigt het NMFG 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 NMFG hield en houdt mede namens ons een vinger aan de pols bij de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk 
Westerkwartier waarbij natuurbelang en waterberging belangrijke pijlers zijn. 
 

CazemierBoerderij en anderen 
De CazemierBoerderij In Tolbert is een van onze preferent partners als het gaat om het boeken van 
zaalruimte voor vergaderingen en lezingen. 
Ook de vergaderingen van het bestuur en een aantal werkgroepen vinden plaats in de Cazemier-
Boerderij. 
Andere frequent bezochte plaatsen voor vergadering, bijeenkomst of werkgroep zijn de “Hof van 
Arcadia’ in Opende, het kantoor de Quadraten (achterzijde) en Grand eetcafé de Klap in Grootegast.   
 

Medio 2018 is het drie jaar durende project “Boerenerven-Tuinen Westerkwartier” gestart. 
In dit door het NoorderErf getrokken project participeert onze IVN-afdeling. 
O.a. de gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen dragen financieel bij aan het project. 
Doel van het project is het herstellen van het streekeigen karakter van het Westerkwartiers en het 
vergroten van de natuurwaarden en biodiversiteit. Hiermee wordt het gebied aantrekkelijker om te 
wonen en werken. Daarnaast zijn (boeren)erven en -tuinen belangrijke stapstenen in de natuur. Er zijn 
prachtige (boeren)erven en landelijke tuinen met streekeigen beplanting, een boomgaard bij het huis 
en boerentuinplanten. Als deze op een natuurvriendelijke manier worden onderhouden zijn dit 
paradijsjes voor tuinvogels, vlinders, bijen en allerlei andere insecten. 
Aan de nu lopende 2e tranche doen opnieuw veel deelnemers mee.  
 

Veel excursies ten noorden van de A7 vinden plaats in de gebieden van Staatsbosbeheer.  
De verstandhouding met hen is uitstekend, onze contactpersoon is Marieke de Boer. 
 

Het Gronings Landschap komen we tegen bij onze gezamenlijke wandelingen op dinsdagmorgen, 
maar ook bij excursies en activiteiten in hun gebieden. Gidsen zijn vaak lid van beide verenigingen.  
 

Fusie en fusieproces 
 

Zoals reeds eerder in dit verslag gememoreerd liepen er al sinds november 2017 gesprekken over hoe 
beide in het Westerkwartier actieve IVN-afdelingen nader tot elkaar konden komen. We kenden elkaar 
al vanuit een paar samenwerkingstrajecten en sommige bestuursleden reden enkele jaren in 
wisselende samenstelling 4 maal per jaar naar Amsterdam, Utrecht of een andere centraal gelegen 
stad t.b.v. landelijke besprekingen.  
En wat doe je dan, dan spreek je over mogelijkheden en je leert elkaar nog beter kennen.   
 

Een bestuurlijke commissie werd namens de beide besturen vanaf november 2017 gemandateerd om 
onderzoek te doen naar alle mogelijkheden van frequenter samenwerken tot aan feitelijke fusie en 
daarin de besturen te adviseren. 
 

We hebben er de benodigde tijd voor genomen. We ontwikkelden een samenwerkingsdocument en 
beschreven daarin de raakvlakken en gemeenschappelijkheden, de vermeende meerwaarde maar ook 
de te voorziene belemmeringen van het grijze gebied tussen meer samenwerken en fusie. 
Ook de door ons geconstateerde ‘witte vlekken’ in ons aanbod kwamen aan bod. 
Zoals dat gaat bij elk veranderingsproces, ook ons proces kende zijn ups en downs.   
Vragen die ook de leden stelden: “Is groter wel echt wat we willen? Waar blijft de verbondenheid met 
ons’ eigen gebiedje? Verliezen we geen leden?”  speelden ook ons -bestuursleden- parten. 
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Eind 2018 waren beide besturen zover dat ze unaniem het vertrouwen in elkaar uitspraken en akkoord 
konden gaan met de verdere uitwerking en totstandkoming van een fusieplan tussen beide 
Westerkwartierse IVN-afdelingen. 
 

In een fusiedocument werden de zaken beschreven die echt essentieel zijn om tijdens een Algemene 
ledenvergadering aan onze leden voor te leggen. 
  

Daarna, opnieuw een spannend en cruciaal moment. Het voorstel tot fusie werd ter advies aan de 
leden van beide afdelingen afzonderlijk voorgelegd op 24 april 2019. De leden bepalen! 
Beide algemene ledenvergaderingen accordeerden het voorstel tot fusie met de volgende 
stemverhouding: Leek-Nietap  15 voor  0 tegen  2 onthouding 
   Grootegast e.o.  10 voor  0 tegen  1 onthouding 
 

Met dit besluit genomen resteerde nog één belangrijke stap. De leden van de nieuwe afdeling in 
oprichting moesten zich nog uitlaten over de concept modelstatuten en het nieuwe huishoudelijk 
reglement. Daartoe werd op 2 juli 2019 een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Ongeveer in 
gelijke getale kwamen leden van beide afdelingen hier heen, in totaal 24. 
Het voorliggende modelstatuut en huishoudelijk reglement werden beide door de voltallige 
vergadering aangenomen. 
Op 23 augustus volgde ook het akkoord met het voornemen tot fusie met bijbehorend modelstatuut 
van het Landelijk Bestuur van IVN waarmee aan alle formaliteiten t.b.v. de notaris was voldaan.  
30 Augustus 2019 was onze D-day, ondertekening van de statuten bij de notaris inclusief inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel. 
Daarmee was de formele geboorte van IVN Westerkwartier e.o. een feit.  
 
 

En daarna … 
 

En daarna….    Even vakantie, alvorens het echte werk begon. 
 

Dat wil o.a. zeggen, bedenken hoe en waarover we willen communiceren met onze leden, donateurs 
en relaties in al hun diversiteit. 
Al voor de officiële geboortedatum van onze afdeling is medio juni een werkgroep (9 leden)  aan het 
werk gegaan onder leiding van IVN-lid Hendrikjan Ramaker om zich over deze materie te buigen. 
Zomaar wat vragen die daarbij werden gesteld:  
  * wie zijn we en wie willen we zijn? Wat maakt IVN Westerkwartier onderscheidend van anderen? 
  * Wat zijn onze doelgroepen in volgorde van belangrijkheid? 
     Welke (personele of kwalitatieve) begrenzingen komen we tegen in wat we willen?  
  * Welke (moderne) communicatiemiddelen en methodieken staan ons ten dienste? 
     Hoe die in te zetten?  
Kortom, veel vragen, veel om over na te denken. 
Concreet leverde het een basisverhaal van en voor onze afdeling op, in al dan niet aangepaste vorm te 
gebruiken in onze contacten naar buiten.  (Zie voor de tekst onze welkomstpagina op de website). 
Ook werd er een communicatiematrix ingevuld waarin alle denkbare contacten en communicatie- 
middelen zijn verwerkt met een prioritering naar belangrijkheid.  
 

Een andere klus was het samenvoegen van de beide websites tot een nieuwe afdelingswebsite. 
inmiddels is deze in de lucht. Zie https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo  
De beide Facebookpagina’s volgen in 2020 dezelfde route. 
 

Nadat de fusie een feit was, is er medio november een gidsenbijeenkomst georganiseerd waarbij de 
diverse gids- en activiteitengroepen van de voormalige twee afdelingen kennis met elkaar konden 
maken en ervaringen uit konden wisselen. Deze goed bezochte én gewaardeerde avond vraagt om een 
jaarlijkse herhaling. 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo
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De toekomst 
 
 

 

Korte vooruitblik 
 

Het mag helder zijn dat de fusie tussen twee afdelingen ook voor het komend jaar nog veel werk vraagt. 
Gelukkig, daar zijn we echt van overtuigd, gaat het ook heel veel opleveren. 
 

Een van de eerste regelzaken in 2020 betreft het verschil in contributietarieven tussen beide vroegere 
afdelingen. Bij de Algemene ledenvergadering zullen we daaromtrent een advies aan de leden 
voorleggen. 
Voor de leden van voorheen IVN Grootegast e.o. zal het feit dat vanaf nu de contributies via het 
Landelijk Bureau worden geïnd zeker even wennen zijn. 
Medio 2020 zullen we deze leden benaderen met de vraag of ze de betaling nog eenvoudiger willen 
maken door gebruik van een (niet verplichte) incasso-opdracht te maken. 
 

Op het gebied van activiteiten blijft de lopende programmering van kracht. Wel is het mogelijk dat 
gedurende het jaar, als werkgroepen elkaar steeds beter gaan leren kennen én gebruiken, er meer 
stroomlijning en afstemming en misschien ook wel diversiteit in de activiteiten komt.  
 

Naar aanleiding van de IVN Notitie “In veilige handen” en de door de Landelijke Raad uitgesproken 
wens actiever beleid te ontwikkelen op het gebied van beschermen van kinderen en kwetsbare 
doelgroepen ligt het in de lijn der verwachting dat we over zullen gaan tot het vragen van een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) van alle actief gidsende of deelnemende leden. 
 
 
Herman de Meijer                             Tolbert, februari 2020  
Afdelingssecretaris 
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BIJLAGE  
overzicht georganiseerde activiteiten van 2019 met de bezoekers- en deelnemersaantallen. 
 

DATUM 
 

SOORT EXCURSIE 
Of ACTIVITEIT 

AANTAL MENSEN OPMERKINGEN 

10/01 Lezing over Noordoost Polen 
met intekenoptie voor reis  

40 Veel belangstelling voor presentatie 
van Rikus Hulscher 
 

20/01 Excursie op Trimunt 25 Vruchten, zaden, sporen 

26/01 Kleintje vogeltelling 5 Bedoeld als voorloper en introductie 
op Nationaal Tuinvogeltelweekend 

02/02 Exc. Blotevoetenpad  20 Doezum 

03/02 (Dier)sporenwandeling voor 
de jeugd 

16 kind 
13 volw. 

In Nienoord 

20/02 Uilenballen/braakbalen 
pluizen 

50 Scharrelkidsactiviteit 

25/02 Aanvang vogelcursus gericht 
op geluidsherkenning 

36 Groep zat boordevol! 
Vijf bijeenkomsten (incl. praktijk) 

14/03 Avond over MUS (Meetnet 
Urbane Soorten) 

5 Doel deelname aan meetnet in Leek 
hernieuwen 

21/03 Lezing Jasper Helmantel over 
Wildbloemengebruik en 
beheer  

55 NoorderErf en IVN i.v.m. cursus Erven 
en Tuinen Westerkwartier  

23/03 Voorjaarswandeling 20  

31/03 Natuurwandeling in 
Natuurschoonbos Nietap 

39  

14/04 Natuurspeurtocht 16 kinderen 
16 volwassenen 

 

17/04 Informatieavond met thema: 
De Onlanden 

40 m.m.v. Jacob de Bruin (NM) 

24/04 ALV (2 x) 20 
11 

Leek-Nietap 
Grootegast e.o. 

11/05 Weidevogels 15 Scharrelkidsactiviteit met bezoek aan 
boerderij Groninger Landschap in 
Noorderhogebrug 

18/05 Stinsenplanten in Noord 
Friesland 

10 Leden gidsenwerkgroep  
Met busje fam. Jacobi 

19/05 Eten uit de natuur 16 volw. 
  9 kind. 

Gezinsactiviteit in de Peebos 

22/05 Buitenles ecologie 
HAVO 4, Lindeborg 

23 leerl. 
  3 doc. 

Op terrein de Zijlen, Tolbert 

26/05 Exc. Abel Tasmanpad 25 Op verzoek van IVN Peize 

29/05 Informatieavond met thema: 
Het Lauwersmeer 

30 m.m.v. Jörgen de Bruin (IVN) 

30/05 Kraam op plantjesmarkt 
Hemelvaartsdag 

Ca. 50 Veel belangstelling 

01/06 Tekenen en schilderen in de 
natuur 

8 deeln. 
1 doc.  

Bij Leekstermeer 

06/06 Planten én insectenwandeling 17 Terrein Sintmaheerdt Tolbert 



 

 

12 

15/06 Slootjesact. in Oostindie 4 kind 
5 volw. 

Bij aanvang nog regenbui! 

16/06 Slootjesactiviteit 30 Scharrelkidsactiviteit 

21-
30/06 

Polenreis, 10 dagen 12 Agro Natura 

22/06 Open dag van Hof van Arcadia 
(fam. Jacobi) 

?  

28/06 Exc. Abel Tasmanpad 50 In kader van afscheid IVN Grootegast 
eo 

02/07 Bijzondere ALV 24 aanwezigen  
21 afmeldingen 

Oprichtingsvergadering IVN 
Westerkwartier e.o. 

19/07 Zomerwandeling Nienoord 2 Door misverstand geen communicatie 
vooraf 

23/08 Speelweek Leek 100 kinderen 
(7-12 jaar) 

6 Spelen in carrouselvorm op laatste 
Speelweekmiddag 

13/09 Vleermuizenexcursie 20 Curringherveld - Kornhorn 

22/09 Wandeling Stadspark Gr. - Afgelast wegens overvloedige regen 

13/10 Paddenstoelenexcursie 0 kind 
5 volw. 

Slecht weer  

16/10 Lezing Streekeigen Fruit ? Org. NoorderErf i.v.m. Erven & Tuinen 
Westerkwartier.  Wierdenmuseum 

22/10 Herfst/paddenstoelenactiviteit 70 Gezinsactiviteit op Trimunt 

24/10 Natuurspeurtocht 22 kind 
18 volw. 

Nienoord 

26/10 Nachtwachterwandeling 10 kind 
  52volw. 

In kader van Nacht v.d. Nacht 

26/10 Boottocht Leekstermeer 17 volw. 
  5 kind 

Vaartocht in het donker in kader van 
Nacht v.d. Nacht.   Overtekent! 

02/11 Natuurwerkdag op 
Sintmaheerdt 

2 Scouting kwam niet opdagen 

17/11 Herfstwandeling Nienoord 31  

27/11 Informatieavond met thema: 
Natuur om je heen 

30 m.m.v. Egbert Kalfsbeek 

28/12 Snertwandeling 50 Gezinsactiviteit met wandeling en 
snert vanaf de Hof van Acadia 

29/12 Eindejaars plantenjacht 12 Floron eindejaarsplantenjacht met 
wandeling. 15 Soorten gespot. 

 
 


