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Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o.  2020 
 
 

1. Inleiding 
 

Na het op bestuurlijk niveau i.v.m. de fusie tussen twee afdelingen drukke jaar 2019, stonden we begin 
2020 klaar om er met zijn allen wat van te maken. De werkgroepen stonden in de startblokken met 
een veelheid aan activiteiten. Een enthousiaste groep vrijwilligers was druk doende -feitelijk al zowat 
klaar- met de organisatie van een groots opgezette ledendag begin april, waarin we ons als nieuwe 
IVN-afdeling wilden presenteren aan onze leden, donateurs, relaties en overige inwoners van de 
gemeente Westerkwartier. 
En toen werd het 15 maart en kwam de ons bekende wereld tot stilstand. 
Waar in het begin enthousiaste IVN-ers nog opmerkten dat vogels nu plots weer hoorbaar waren en 
waar natuurgebieden overliepen van de belangstellenden, bleek al snel dat het Covid-19 virus helaas 
geen eendaags griepje betreft.  
Na een tijdelijke versoepeling van de maatregelen gedurende de zomermaanden leven we nu (ten tijde 
van schrijven) weer onder een streng beperkend regiem.                                                                                           
Ondanks de verwachting dat we mogelijk nog wel tot de zomer met sterk beperkende maatregelen te 
maken zullen hebben, hopen we ergens in de loop van 2021 onze werkzaamheden toch langzaamaan 
weer op te kunnen starten. Want, het kriebelt …..  
 
Desondanks, ook voor wat betreft het jaar waarin meer niet dan wel doorging, een korte weergave 
van de activiteiten die nog wél plaats vonden. 
Verder leest u over o.a. de bestuurssamenstelling, het aantal leden, de samenwerking met andere 
organisaties, alsmede korte verslagen van onze werkgroepen.  
En hier en daar is al een klein doorkijkje naar 2021 opgenomen. 
 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 

Bij aanvang van het jaar 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:     
  - Herman Woltjer, voorzitter  bestuurlijk actief sinds 1 september 1999  
    - Herman de Meijer, secretaris  bestuurlijk actief sinds 1 september 2017 

- Ad van Alphen, penningmeester,  per 1-1-2020 (behoudens akkoord ALV) 
  - Gerrit Schoonman, bestuurslid,  bestuurlijk actief sinds 1 september 2017 

- Catharina Arkema, bestuurslid,   bestuurlijk actief sinds 2016 
- Hinne de Boer, bestuurslid,   bestuurlijk actief sinds 2010 

 
 

In verband met een (tijdelijke) verhuizing naar Friesland heeft Gerrit Schoonman het bestuur per 17 
juni verlaten. De hierdoor ontstane vacature is helaas nog niet gevuld. 
 

Het bestuur van IVN Westerkwartier e.o. is in 2020, ondanks Corona, toch nog 7 maal bijeengeweest.  
Alleen in de maanden april-mei en in december maakten de regels dat samenkomen niet mogelijk was. 
De echt noodzakelijke dingen zijn in die tijd veelal via de e-mail of telefonisch geregeld.   
 

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

De Algemene ledenvergadering hebben we vroeg in maart georganiseerd, toen nog volledig onkundig 
van het feit dat dit kort nadien in fysieke zin niet meer mogelijk zou zijn.  
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     3.   Ledental  

 

Met de formele samenvoeging van de ledenbestanden van de voormalige IVN-afdelingen Leek-Nietap 
en Grootegast e.o. ging IVN Westerkwartier e.o. op 1 januari 2020 van start met 290 leden en 46 
donateurs. 
 

De ledenontwikkeling gedurende 2020 van IVN Westerkwartier e.o. is terug te zien in onderstaand 
schema. 
 
 

Type lid Westerkwartier e.o. 1/1/’20 + - 31/12/’20 

IVN hoofdleden              (lokaal aangemeld) 200 8 10 198 

IVN hoofdleden              (landelijk aangemeld) 29 9 1 37 

Huisgenootleden            > 18 jr. 36 8 4 40 

Jeugdleden                      < 18 jr. 21 2 5 18 

Ereleden 2   2 

Gratis leden                          (lid (IVN-Roden) 2  1 1 

                                                                 Totaal 290   296 

Donateurs 46 0 10 36 
 
 

Op 31 december 2020 beschikte IVN Westerkwartier e.o. over 296 leden en 36 donateurs. 
 

Zoals de tabel laat zien zitten er gedurende het jaar nogal wat schommelingen in het ledental. 
Het nettoresultaat aan leden is positief (+ 6), het resultaat aan donateurs is negatief (- 10). 
Eén maal gedurende 2020 tikten we even aan de 300 leden, maar vooralsnog ligt daar voor ons de 
grens. 
 
De af- en toename kent een aantal oorzaken. 

- Ondanks een jaar met weinig fysieke activiteiten maakten de landelijke campagnes dat er 

zich toch nieuwe leden inschreven.  

- Een aantal jeugdleden maakte bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd de keus het (gratis) 

lidmaatschap te beëindigen of de overstap naar (betaald) huisgenootlid te maken. 

- De nieuwe wijze van contributie inning voor het oud-Grootegaster deel van de leden heeft 

met name een aantal op gevorderde leeftijd verkerende leden én donateurs doen besluiten 

het lidmaatschap of de donatie te beëindigen.  

- Helaas hebben we ook dit jaar met een drietal sterfgevallen onder onze leden en donateurs 

te maken gehad.  

Het betreft: Dhr. S. van Duinen,  donateur, overleden begin 2020 

   Jur Dekens,   lid,   overleden op 3 maart 2020 

Huibert Schaareman, lid,   overleden op 12 juni 2020. 

 
Vermeldenswaardig is dat dhr. Kor Boer op 1 januari 2020  veertig jaar lid was. Velen van ons kennen 
hem als actief lid o.a. in de hoedanigheid van natuurgids, oud-voorzitter van IVN Leek-Nietap, trekker 
van een natuurgidsencursus. Kort na de ALV hebben we hem verrast met een grote bos bloemen.  
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4 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 soms ook de scholen aangeschreven. 
Op onze 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.  
 

Een leuk en goed beluisterd pr-moment deed zich voor op 25 januari toen Edith Barf, voorafgaand aan 
een Vogelwerkgroep activiteit in het teken van de Nationale Tuinvogeltelling, op RTV Noord radio een 
kort interview gaf over rol en betekenis van deze landelijke vogeltelling.  
 

Dolgraag hadden we op 4 april 2020 onze nieuwe afdeling aan de leden, donateurs en het 
Westerkwartiers publiek gepresenteerd aan de hand van een dag barstens vol activiteiten op en om 
landgoed Coendersborg. 
De uitwerking van de plannen was feitelijk al helemaal rond, toen op 15 maart de regelgeving rondom 
de steeds verder uitbreidende Covid-19 pandemie alle groepsactiviteiten stil legde. 
We hebben nog een poosje de hoop gekoesterd wellicht in september - oktober een herkansing te 
krijgen, maar de doorlopende restricties op groepsactiviteiten maakten dat uiteindelijk onmogelijk. 
   

Als afscheid van een periode en om uit te delen op onze geplande IVN-dag in april hebben we aan het 
begin van 2020 nog eenmaal een afdelingsblad uitgegeven. In dit blad lieten we de werkgroepen ruim 
aan het woord.  
Hoewel een eigen afdelingsblad enorm wordt gewaardeerd door de leden, hebben we toch moeten 
besluiten hier mee te stoppen. Het is ons niet gelukt om voldoend mensen bereid te vinden om een 
redactie te vormen die in staat is om pakweg driemaal per jaar voor een mooi blad te zorgen. 
 

Als nieuwe manier om onze leden toch van informatie te voorzien zijn we gaan experimenteren met 
een Nieuwsbrief. Hiermee zitten we wat dichter op de actualiteit. 
Gedurende 2020 zijn er vijf verschenen met een bereik van zo’n 265 adressen. 
We gebruiken het format van LaPosta. Het is een gebruiksvriendelijk systeem waarbij we de leden 
eenmalig hebben ingevoerd. Wie geen interesse heeft kan zichzelf weer uitschrijven. 
Omdat de Nieuwsbrief goed bevalt en voldoet aan onze verwachtingen van dicht op de actualiteit onze 
leden informeren over actuele en relevante zaken, gaan we in 2021 in een frequentie van gemiddeld 
eenmaal per 6 weken verder met het uitbrengen van een Nieuwsbrief. 
 
 

      5.    Werkgroepen 
 

Onze afdeling kent heel wat werkgroepen, zowel groot als klein. 
Er is een gidsenwerkgroep, een activiteitenwerkgroep en een Scharrelkidswerkgroep.  
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 zeer actieve wandelcoördinatoren. 
Waar 2020 flitsend begon met heel wat plannen, kwam medio maart ten gevolge van Covid-19 het 
activiteitenaanbod knarsend tot stilstand. 
Eerst nog wat onwillig en met elkaar zoekend naar wat, met beperkingen, nog wel mogelijk was.  
Maar allengs werd het toch steeds minder. In de zomermaanden was er met name vanuit het 
wandelfront nog een kleine opleving, maar ook die kwam in de herfst volledig tot stilstand. 
 

De werkgroep coördinatoren vragend naar wat dit jaar voor hen heeft betekend en welke herinnering 
overheerst geeft opvallend eensluidende reacties: 
” Ik kan natuurlijk niet voor de anderen in de groep spreken, maar ik mis het onderlinge contact, de   
   kennisuitwisseling en natuurlijk het met geïnteresseerde mensen op stap gaan.”  

http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo
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“ Op het moment dat ik begin met het schrijven van dit (werkgroep) jaarverslag word ik gewoon  
   verdrietig, omdat ik jullie gemist heb. Het is altijd vanzelfsprekend geweest om IVN-ers te ont- 
   moeten bij verschillende activiteiten. Gewoon normaal en toen kwam er een virus en opeens was 
   normaal niet normaal.   Wat ik met name heb gemist is het contact met de natuurgidsen, wij waren 
   gewend om 1 x 6 weken bij elkaar te komen. Sommigen heb ik in het hele jaar maar één keer 
   gezien.” 
 

Bovenstaande reacties, recht uit het hart, zijn waarschijnlijk voor heel veel IVN-ers herkenbaar en 
invoelbaar. 
 
De werkgroepen kennen de volgende bezetting: 
  

1. De Gidsenwerkgroep bestaat in 2020 uit tien personen. 
Coörd. Jannes Schenkel, halverwege 2020 overgenomen door Jannie Reinders 

2. De Activiteitencommissie bestaat uit zeven personen.  
Coörd.  Alea Hakvoort 
  Onder deze activiteitencommissie hangt nog een gidsengroep (8 personen) die wandelingen 
  en activiteiten voortkomend uit het programma van de activiteitencommissie uitvoert in 
  Nienoord.  In 2020 heeft deze groep, m.u.v. een wandeling met mantelzorgers op 24 sept.,   
  geen activiteiten uitgevoerd. 
  Coörd. gidsengroep Nienoord is Bonno Perdok. 

3. De Scharrelkidswerkgroep bestaat uit vijf personen 
en richt zich specifiek op buitenschoolse activiteiten voor de jeugd en op gezins-activiteiten. 
Coörd. Gerda Westhof Van Fastenhout. 

4. De Plantenwerkgroep, een werkgroep (15 leden) met een vaste kern van zes personen, is 
jaarlijks actief op het gebied van inventarisatie, monitoring en excursies. 
Coörd. Rik Tangerman en Michèle Hillebrands.  

5. De Vogelwerkgroep, opgericht in 2015, kent 20 vaste leden. 
Coörd.  Theo Wösting en Bonno Perdok. 

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

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

8. De “Bende van de Baak” bestaat uit drie personen, waarvan twee lid, die vrijwillig 
beheerwerk uitvoeren voor Staatsbosbeheer. 

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

10. Grijs, Groen en Gelukkig 
Jannie Reinders en Truus v.d. Veen 

11. Redactie Nieuwsbrief 
Herman de Meijer en Catharina Arkema.  

 

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. 
 

De werkgroepen werken autonoom met elk een eigen coördinator. 
Vanuit het bestuur wordt voeling gehouden met elke werkgroep door één van de bestuursleden die 
portefeuilleverantwoordelijk is voor de koppeling heen en weer tussen werkgroep en bestuur en 
desgewenst faciliterend kan treden. 
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     5.1. Verslaggeving Gidsenwerkgroep, Activiteitencommissie en Scharrelkidswerkgroep 
 

IVN Westerkwartier e.o. beschikt over een drietal, vanuit de historie gevormde, werkgroepen, die het 
leeuwendeel van de publieksactiviteiten organiseren. Dit kan 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. 
 

De gidsenwerkgroep heeft in samenwerking met de werkgroep Scharrelkids ca. 50% van de geplande 
activiteiten uitgevoerd. Een mooi resultaat dat met volle overgave ondanks alle beperkingen van 
2020 is bereikt.  
De samenwerking tussen beide werkgroepen wordt als zeer plezierig ervaren. 
De werkgroep Scharrelkids organiseert, deels samen met de bovengenoemde gidsenwerkgroep maar 
ook samen met de activiteitenwerkgroep buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de basisschool-
leeftijd. 
De binnenschoolse activiteiten worden in het Westerkwartier verzorgd door het NDCE waarin IVN 
partner is.  
Er is, indachtig de huidige Coronabeperkingen, een voorlopige planning gemaakt voor 2021 met 
negen activiteiten. 
 

De iets meer op de zuidzijde van de A7 georiënteerde activiteitenwerkgroep heeft voor zover bekend 
gedurende 2020 i.v.m. Corona geen activiteiten uitgevoerd. 
 
 

En aparte vermelding verdient een vijftal wandelingen met mantelzorgers. 

We deden dat in 2020 voor het tweede jaar i.s.m. Sociaal Werk de Schans.  

De bedoeling is dat mantelzorgers in een ontspannen ambiance onderling contact hebben en 

ervaringen uit kunnen wisselen. Sociaal Werk de Schans staat voor de organisatie, wij voor 

de mooie ontspannende natuur met een paar gidsen. Voor herhaling vatbaar! 
 

Al met al zijn er vanuit deze drie samenwerkende werkgroepen in 2020 negen voor publiek 
opengestelde activiteiten georganiseerd waaraan in principe iedereen, lid of niet, mee kon doen.  
 

Een overzicht van de georganiseerde activiteiten van 2020 met de bezoekers- en deelnemersaantallen 
vindt u achteraan dit jaarverslag als bijlage. 
 
 

     5.2. Verslag plantenwerkgroep 
 

De plantenwerkgroep (PWG) bestaat uit 15 leden. 
 

Helaas heeft de PWG door de opgelegde Coronabeperkingen erg veel van de geplande activiteiten 
moeten annuleren. 
Nadat in de wintermaanden een inmiddels traditionele avond planten determineren plaats vond 
m.b.v. de  Heukels en Eggelte gidsen, heeft de PWG over het hele jaar heen tien veldactiviteiten voor 
zowel de werkgroep zelf, als ook een tweetal publiekstoegankelijke activiteiten, moeten afgelasten. 
In de maand juni en juli, toen de maatregelen even iets ruimte boden, zijn nog een tweetal 
planteninventarisaties gedaan en werd er een bezoek afgelegd aan de permacultuurtuin van kwekerij 
de Baggelhof. In september volgde nog een bezoek door de werkgroep aan de Koningslaagte en 
daarna werden de beperkende maatregelen weer in volle sterkte van kracht. 
Omdat de leden niet bij elkaar mogen komen om het jaarprogramma voor het aankomende jaar te 
bespreken hebben de werkgroep leden aan de hand van een vragenlijst hun ideeën voor 2021 in 
kaart gebracht.  
 

Via de groepsapp hebben de leden toch nog heel veel foto’s, plantennamen, vindplekken en wat er 
verder nog ter sprake kwam kunnen delen. Dit bleek een goede manier om toch nog een beetje de 
contacten te onderhouden. 
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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 in het  
activiteitenoverzicht. 
 
 

     5.3. Verslag Vogelwerkgroep 
 

De Vogelwerkgroep bestaat uit 20 leden en streeft normaliter naar één activiteit per maand, 
uitgezonderd in de zomermaanden.  
 

Sterk gehinderd door de Covid-19 uitbraak heeft de werkgroep echter slechts twee activiteiten uit 
het jaarprogramma 2020 kunnen realiseren, t.w.:  
1. 25 januari 2020: Tuinvogeltelling met de Vogelwerkgroep. Met een aantal leden van de werkgroep  
     heeft men in de tuinen van drie leden meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. 
2. 4 februari 2020: Lezing van Minte Mulder over Vogelgedrag. 25 bezoekers (14 IVN, 11 niet-IVN). 
 

Omdat het volstrekt onduidelijk is welke ruimte er in 2021 zal zijn om activiteiten te organiseren 
heeft de werkgroep geen programma voor 2021 uitgewerkt. 
Als er weer wat ruimte komt zal alsnog e.a. worden gepland.  
 

De werkgroep heeft een WhatsApp-groep ingericht, waarin 18 leden participeren. Hierin wordt druk 
gecommuniceerd. Er worden zeer regelmatig nieuwtjes en weetjes uitgewisseld, foto's/filmpjes 
gedeeld, discussies gevoerd, vragen opgelost, etc.  
 

Enkele leden van de werkgroep houden zich gedurende het jaar ook bezig met het tellen van vogels.  
Meelopen kan, in overleg, bijna altijd! 
Informatie over deze werkgroep vindt u op hun eigen pagina op de website:  
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-vogelwerkgroep 

 
 
     5.4. Vlinderwerkgroep 
 

De vlinderwerkgroep, bestaande uit 5 leden, hield zoals gebruikelijk wekelijks telrondes op dinsdagen 
in het Kolonelsbos te Grootegast. Tussen half mei en half september waren dat er acht. 
De Nationale Nachtvlindernacht kwam wegens Corona te vervallen en om dezelfde reden heeft de 
werkgroep ook geen voor- en najaarsoverleg gehad.  

 
 
     5.5. Werkgroep Natuurfotografie 
 

De ‘fotoclub’, met nu nog drie leden, is gericht op IVN-ers. Als buitenmensen dus veel en vaak actief 

er op uit in onze mooie gebieden.  
De onderwerpen zijn naar landschappelijke thema's; houtsingels, meren, dorpen in het landschap, 
oude Groningse kerken in het groen, Groninger steenhuizen en borgen, uitzichten, bomen, 
paddenstoelen. De focus ligt niet op techniek of apparatuur, wel op compositie en sfeer maken. 
Iedereen kan meedoen, met name ook de doelgroep met steeds beter wordende smartphone-
camera (bijna iedereen schiet nu met mobieltje) 
In april-mei-juni-oktober-september gaan de leden met elkaar naar buiten en in de winterperiode 
laat men elkaar de foto’s zien. 
Deelnemers kunnen dan uit één van hun fotoseries kiezen om in de winter mee te doen 
Tijdens de presentatie laat men de mogelijkheden zien om met standaard softwarefoto’s net iets 
beter te maken (foto's van Windows of standaard op mobiel). 
Helaas heeft ook de ‘fotoclub’ in 2020 veel activiteiten wegens Corona moeten afgelasten. 
 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-plantenwerkgroep
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-vogelwerkgroep
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     5.6. ‘Bende van de Baak” 
 

Deze groep vrijwilligers, bestaande uit drie personen, maaien op dinsdagmiddag van april tot 
november de wandelpaden van het Abel Tasmanpad.  Dit pad gelegen in 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. De beheerders stellen ook de benodigde 
materialen beschikbaar. 
Met zijn drieën zorgen zij ervoor dat de wandelaars op een prettige wijze door het natuurgebied 
tussen Grootegast en Lutjegast kunnen lopen, iets waar niet alleen de wandelaars hen erg dankbaar 
voor zijn, maar wat ook wij als IVN erg waarderen. 

 
 
     5.7. Wandelgroepen 
 

Een doorslaand succes, zijn de wekelijkse wandelingen op dinsdagochtend vanaf de Parkeerplaats 
Coendersbos in Nuis en op woensdag vanuit verschillende vertrekplaatsen in de voormalige gemeente 
Grootegast. 
Altijd tussen 9.30 en 11.30 uur, weer of geen weer, lekker en gezond wandelen, Elke week weer,  
met een snufje natuur en veel gezelligheid, vaste coördinatoren en gemiddeld steeds 10 vaste 
deelnemers, soms aangevuld met mensen die af en toe meeliepen. 
 

Tijdens de eerste ziektegolf met COVID-19 is er, ook met de beperkingen na 15 maart, toch nog 
doorgewandeld. Uiteraard met inachtneming van de regels die toen golden. 
Medio zomer werden de regels weer wat losser hoewel de anderhalve meter maatregel van kracht 
bleef.  Helaas was het na de zomer over. 
Hoewel in theorie wandelen in tweetallen met anderhalve meter afstand nog wel was toegestaan, 
bleek dat in de praktijk niet te werken. De wandelaars kennen elkaar te goed, willen elkaar iets laten 
zien, komen al kletsend ongemerkt toch dichter bij elkaar. 
We hopen van harte dat ergens in 2021 een en ander weer kan worden opgestart.  
Iedereen is dan van harte welkom. 
 

Sinds de eerste dinsdag van oktober 2019 wandelen we op de dinsdagmorgen, in samenwerking met 
Het Groninger Landschap, Renée van Winsen.  
Inmiddels zijn voor deze dinsdagmorgens ongeveer tien verschillende wandelingen ontwikkeld die 
allemaal starten vanuit de parkeerplaats Coendersborg. 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 en langs het Olde Diep in Boerakker, naar het Steenhuis in Niebert of via Mienscheer / 
Lietsweg. 
Sommige deelnemers weten mooie plekjes die ze elkaar willen laten zien. Zo is er o.a. ook gewandeld 
in de Marumerlage en in de beeldentuin van Dijkzand in Nuis. 
Soms rijdt men ook een stukje met de auto om ook in een ander gebied te kunnen lopen. Zo 
wandelde men ook al in de Noorderriet, Veenhuizen, Roderwolde, Trimunt, Drogeham (de hoge bult) 
Nietap, Nanninga’s- en Harensebos.  
Vooraf wordt afgesproken waar men naar toe gaat. Iedereen die mee wil wandelen is welkom.  
Wel altijd vooraf informeren bij: reneevanwinsen@gmail.com  of jg.reinders@hetnet.nl 
 

Al sinds 2016 wordt er wekelijks ook op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur op wisselende plaatsen 
gewandeld in de voormalige gemeente Grootegast en inmiddels ook daarbuiten. De per week 
wisselende vertrekplaatsen (altijd te vinden op onze website) zijn: Noorderriet, Abel Tasmanpad, 
Curringherveld, Trimunt, Peebos, Kuzemerkooi, Nanninga’s bos en Bolmeer.  
 
 
 
 

mailto:reneevanwinsen@gmail.com
mailto:jg.reinders@hetnet.nl
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     5.8. Grijs, Groen en Gelukkig. 
 

Twee van onze leden gaan sinds enige tijd met groene activiteiten naar zorgcentrum “De Wierde” in 
Grijpskerk. Door het besmettingsrisico, juist ook voor zorgbehoeftige ouderen, zijn er dit jaar geen 
bezoekjes geweest. 
Onze afdeling beschikt sinds 2019 over een Grijs, Groen en Gelukkig natuurkoffer met allerlei 
materialen die gebruikt kunnen worden.  
Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag 
bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook ouderen in zorgcentra 
en ouderen met dementie. Vaak hebben ouderen geen of slechts beperkte toegang tot de natuur 
terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de 
gezondheid.  
Groen draagt bij aan gezondheid en welzijn van ouderen. De natuur activeert mensen en geeft rust. 
Een mooie, groene omgeving bevordert ontmoeting en groene activiteiten kunnen eenzaamheid 
verminderen.  
 
 

     5.9. Redactie Nieuwsbrief IVN Westerkwartier e.o. 
 

Na de uitgifte van een eerste en -met spijt- tevens laatste afdelingsblad van IVN Westerkwartier e.o. 
in maart 2020, is besloten over te gaan naar een Nieuwsbrief. 
Afgelopen jaar is deze 5 maal verschenen op momenten dat er wat te melden viel. 
In 2021 gaan we daar wat meer regelmaat in brengen met een verschijning om de 6 weken. 
Gedurende 2020 hebben twee bestuursleden zich met de redactie en opmaak van de Nieuwsbrief 
belast. 
Er is ruimte voor creatievelingen die mee willen denken, ideeën voor artikelen of andere inhoud 
hebben, of anderszins een aanvulling willen zijn. 
Interesse, meld je dan. 
 
 

         6.   Samenwerking met andere organisaties 
 

Gedurende 2020 hebben we met de volgende organisaties contacten onderhouden: 

• Gemeente Westerkwartier 

• Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) 

• Vereniging tot behoud van Natuurschoon 

• CazemierBoerderij en anderen 

• Het NoorderErf 

• Staatsbosbeheer 

• Het Gronings Landschap 

• Stichting Natuurbelang de Onlanden 

• Stichting NDCE 
 
De samenwerking met de Gemeente Westerkwartier betrof ook in 2020 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(s) en 
waterschapbestuur. 
Onze IVN-afdeling wordt binnen dit platform vertegenwoordigd door Garmt Renkema.  
Een van de onderwerpen van dit jaar was het al dan niet oprichten van een Milieu Educatief Centrum 
op Nienoord 
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Daarnaast heeft dhr. Ad van Alphen namens ons deel genomen aan een tweetal Zoombijeenkomsten 
waarin input is verzameld voor de Omgevingsvisie van de gemeente Westerkwartier.    
 
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.  
 
De Vereniging tot behoud van Natuurschoon heeft in 2016 samenwerking met ons gezocht. 
Gedurende 2020 hebben we geen actieve betrokkenheid bij de Vereniging gehad. Wel zijn we 
wederzijds donateur zodat we van elkaars wel en wee op de hoogte blijven.  
 
  

CazemierBoerderij en Grand eetcafé de Klap 

De CazemierBoerderij In Tolbert en Grand eetcafé de Klap in Grootegast zijn onze twee preferent 
partners als het gaat om het boeken van zaalruimte voor vergaderingen en lezingen. 
De vergaderingen van het bestuur en een aantal werkgroepen vinden plaats in de CazemierBoerderij. 
In het Grand eetcafé vinden elk jaar enkele lezingen plaats. 
Helaas hebben we door de Coronamaatregelen dit jaar erg weinig gebruik van beide locaties kunnen 
maken. 
 
Medio 2018 is het drie jaar durende project “Boerenerven-Tuinen Westerkwartier” gestart. 
In dit door het NoorderErf getrokken project participeert onze IVN-afdeling. 
Doel van het project is het herstellen van het streekeigen karakter van het Westerkwartier 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. Als 
deze op een natuurvriendelijke manier worden onderhouden zijn dit paradijsjes voor tuinvogels, 
vlinders, bijen en allerlei andere insecten. 
Het project beleefde in 2020 in zijn derde jaar en nadert daarmee de beëindiging. 
Al met al hebben veel mensen deelgenomen aan de cursussen en workshops, waarbij in 2020, althans 
daar waar de regelgeving dit nog toeliet, in zeer kleine groepjes is gewerkt   
 
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.  
 
Stichting Natuurbelang de Onlanden is de overkoepelende belangenvereniging voor het wel en wee 
van de Onlanden. Met ingang van 2021 zijn we met één lid (dhr. Klaas v.d. Veen als Onlanden-
vertegenwoordiger van onze afdeling) betrokken bij actuele ontwikkelingen en het gevoerde beheer. 
 
Het NDCE (inmiddels de Stichting NDCE) is dé organisatie voor de ondersteuning van en de 
loketfunctie voor natuur-, duurzaamheids- en cultuureducatie op scholen in de gemeente 
Westerkwartier.  Aangestuurd door een IVN-beroepskracht verzorgen zij, in samenwerking met veel 
van onze vrijwilligers, de binnenschoolse basisschoolactiviteiten voor de hele gemeente 
Westerkwartier.  
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      7. De toekomst 
 

Normaliter zouden we hier schrijven dat op het gebied van activiteiten de lopende programmering van 
kracht blijft. 
Op dit moment is er helaas geen sprake van lopende programmering en het is nog zeer onduidelijk 
wanneer we onze activiteiten weer op kunnen gaan pakken. 
Daarom volstaan we hier met het uitspreken van de hoop dat iedereen gezond en wel deze lastige 
periode door mag komen en dat zodra het weer kan we weer losgaan. 
Want, de vingers jeuken bij menigeen. 
 

 
 
Herman de Meijer    Tolbert, maart 2021 
Afdelingssecretaris 

 
 
 
 
 
Vastgesteld op 20 april 2022 
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BIJLAGE  

overzicht georganiseerde (en reeds geplande maar afgelastte) activiteiten van 2020 met de 
bezoekers- en deelnemersaantallen. 
 
 
 

DATUM 
 

SOORT EXCURSIE 
Of ACTIVITEIT 

AANTAL 
MENSEN 

OPMERKINGEN 

07/01 Fotobewerking dl. 2 5 Fotoclub binnen 

19/01 Fotoclub; 
Winterlandschap 
(Lauwersmeergebied) 

7 Fotoclub buiten 

25/01 Tuinvogelwandeling in 
Tolbert, wijk 
Sintmaheerdt 

5 17 soorten. 
Vooraf Edith op RTV Noord radio 

10/02 Fotoclub; Selecteren 
foto’s t.b.v. 
tentoonstelling 4 april 

5 Fotoclub buiten 

23/02 Fotoclub; 
Voorjaarsbloeiers 

Afgelast Fotoclub 

04/02 Lezing over vogelgedrag 
m.m.v. Minte Mulder 

25      14 leden 
11 niet leden 

16/02 Valentijnswandeling 
Trimunt 

35  

19/02 Planten determineren 
m.b.v. Heukels en 
Eggelte 

 PWG (intern) 

20/02 Lezing over bijen door 
Marijke Akerboom 
en Egbert Kalfsbeek 

27      
 

14 lid 
13 niet leden 

03/03 Fotoclub; 
Bespreking foto’s 

6 Fotoclub binnen 

04/03 Algemene 
ledenvergadering 

27 leden 
  5 bestuursl. 

 

 Tot 15 maart wekelijks 
2 wandelingen 

Gemiddeld 
 10 
deelnemers 

o.a. 5/2 Noorderriet 

15-3 
t/m 
01-7 

Geen 
activiteiten 

i.v.m. 
Coronaregels 

 

18/03 Planten determineren 
m.b.v. Heukels en 
Eggelte 

AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (intern) 

22/03 Fotoclub, 
Börgbloumkes 

AFGELAST ivm 
CORONA 

Fotoclub buiten 

04/04 IVN afdelingsledendag 
op Coendersborch 

AFGELAST ivm 
CORONA 

Presentatie van nieuwe afdeling IVN Westerkwartier 
e.o. met keur aan activiteiten 

06/04 Vogelfotografie AFGELAST ivm 
CORONA 

Fotoclub binnen 
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19/04 Voorjaarsbloemen in de 
Kleibosch (Foxwolde) 

AFGELAST ivm 
CORONA 

Fotoclub buiten 

29/04 Nanningabos en 
Bolmeer, inventarisatie 

AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (intern) 

02/05 Blauwborsten 
fotograferen in de 
Onlanden 

AFGELAST ivm 
CORONA 

Fotoclub buiten 

13/05 Dijkzand - Nuis AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (open activiteit voor publiek) 

15-5 
t/m 
15-9 

Vlindertelrondes in 
Kolonelsbos te 
Grootegast 

3 (x 8 keer) Vlinderwerkgroep 

17/05 Noorderriet-Grijpskerk AFGELAST ivm 
CORONA 

Fotoclub buiten 

27/05 Doezumermieden, 
thema: zeggen 

AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (intern) 

03/06 Planteninventarisatie 
bij werkgroeplid 

 PWG (intern) 

19/06 Noorderriet 
Orchideeënexcursie 

14  

24/06 John Smitpark Zuidhorn AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (open activiteit voor publiek) 

01-7 
tot 
18-12 

Herstart wandelen op  
1 juli 

 Herstart in kleine groepjes (5 pers.) 
(Conform RIVM-regels) 

04/07 Knapzakroutewandeling 
Doezumermieden 

9 Gezinsactiviteit met slecht weer. 
5 deelnemers en 4 gidsen 

15/07 Permacultuurtuin 
kwekerij de Baggelhof 

 PWG (intern) 

15/07 Jaap van Dijkpad – 
Lettelberterpetten, 
Thema: 
Schermbloemigen 

AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (intern) 

19/07 Wandeling Noorderriet 
 

15  

30/07 Wandeling Trimunt 15 Gezinsactiviteit 

05/08 Peebos en 
Blotevoetenpad 

AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (intern) 

26/08 Trimunt, thema: 
Composieten 

AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (intern) 

10/09 Wandeling 
Coendersborg 

8 Met mantelzorgers i.s.m. Sociaal Werk de Schans 

11/09 Vleermuisexcursie 
Curringherveld 

40 20 kinderen, 20 volwassenen 

15/09 Wandeling 
Doezumermieden 

12 Met mantelzorgers 

16/09 Bezoek Koningslaagte 
 

PWG (intern) 

17/09 Wandeling Trimunt 10 Met mantelzorgers 
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23/09 Wandeling Noorderriet 10 Met mantelzorgers 

23-09 Wandeling Nienoord 10 Met 8 mantelzorgers  
+ 2 werkgroep coördinatoren 

17/10 Jeugdactiviteit 
Nienoord 

AFGELAST ivm 
CORONA 

 

18/10 Paddenstoelen Trimunt AFGELAST ivm 
CORONA 

Gezinsactiviteit 

24/10 Nacht van de Nacht 
Trimunt, wandelen 

AFGELAST ivm 
CORONA 

 

07-11 Natuurwerkdag AFGELAST ivm 
CORONA 

20e  editie ! 

15/11 Excursie vruchten en 
zaden Trimunt 

AFGELAST ivm 
CORONA 

 

18/11 Determineren, thema: 
Kale takken 

AFGELAST ivm 
CORONA 

PWG (intern) 

29/12 Snertwandeling 
Jiltdijksheide 

AFGELAST ivm 
CORONA 

 

29/12 Eindejaarswandeling -
eindejaarsplantentelling 

AFGELAST ivm 
CORONA 

(i.s.m. PWG)  

 


