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Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o.  2021 
 

1. Inleiding 
 

Hollen, stilstaan, hollen en weer stilstaan. Dat is 2021 in een notendop. 
Een jaar gekenmerkt en bepaald door Covid-19. 
Wat waren we blij toen medio zomer onze activiteiten weer konden worden opgestart. 
En wat een hoeveelheid aan activiteiten! Wekelijks twee wandelingen met gemiddeld om de andere 
week een excursie van soms zeer uiteenlopende aard. 
Fantastisch!  Een dik compliment waard aan al die actieve gidsen en IVN-ers. 
 

Over de ins en outs van 2021 leest u in bijgaand verslag. 
U leest over de bestuurssamenstelling, het aantal leden, de samenwerking met andere organisaties. 
Onze werkgroepen vertellen over hun jaar en we sluiten af met een overzicht van de gerealiseerde 
activiteiten gedurende 2021.  
Hier en daar is ook al een klein doorkijkje naar 2022 opgenomen. 
 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 

Bij aanvang van het jaar 2021 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,  bestuurlijk actief sinds 1 januari 2020 
- Catharina Arkema, bestuurslid,   bestuurlijk actief sinds 2016 
- Hinne de Boer, bestuurslid,   bestuurlijk actief sinds 2010 

Hinne de Boer heeft halverwege het jaar het bestuur verlaten. 
 

Op dit moment zijn er drie plaatsen in het bestuur vacant. 
Ondanks intensief zoeken en gericht mensen benaderen heeft dit tot nu helaas geen resultaat 
opgeleverd.  
 

Het bestuur van IVN Westerkwartier e.o. is in 2021 tienmaal bijeengeweest. 
In de maanden januari t/m april hebben we via de mail en telefonisch met elkaar gecommuniceerd. 
Daarna wisselend op de locatie van het NDCE te Grootegast (i.v.m. de vereiste 1,5 m. afstand), op de 
CazemierBoerderij als deze open was voor vergaderingen en tweemaal bij iemand thuis. 
 
 

Ten gevolge van de Coronasituatie heeft er dit jaar geen Algemene ledenvergadering plaats gevonden. 
 
  

     3.   Ledental  

 
 

De ledenontwikkeling gedurende 2021 van IVN Westerkwartier e.o. is terug te zien in onderstaand 
schema. 
 
 

Type lid Westerkwartier e.o. 1/1/’21 + - 31/12/’21 

IVN hoofdleden              (lokaal aangemeld) 198 5 10 193 

IVN hoofdleden              (landelijk aangemeld) 37 9 1 45 

Huisgenootleden            > 18 jr. 40  2 38 

Jeugdleden                      < 18 jr. 18   18 
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Ereleden 2   2 

Gratis leden                          (lid (IVN-Roden) 1   1 

                                                                 Totaal 296 14 13 297 

Donateurs 36 0 1 35 
 
 

Op 31 december 2021 bestond IVN Westerkwartier e.o. uit 297 leden en 36 donateurs. 
 

Zoals de tabel laat zien is het ledental vrij stabiel. 
Het nettoresultaat aan leden is positief (+ 1), het aantal donateurs nam met 1 af. 
 
De toename aan leden komt voort uit opgewekte interesse bij deelname aan activiteiten of via 
landelijke programma’s. 
De afname vindt zijn oorzaak in veranderende interesses, verhuizing  
en helaas ook dit jaar weer een vijftal overlijdens onder onze leden.  
Het betreft: Henk Top,    overleden op   9 juni 

Martha van der Veen   overleden op 27 juni  
Kees Nagelmaeker  overleden op 27 juli      
Wiep Hartlief -Jansons  overleden op 14 augustus 
Bertus Bosma   overleden op 30 oktober 

Allen waren actieve leden waarbij de laatste drie ook actief zijn geweest in de besturen van voorheen 
IVN Leek-Nietap, respectievelijk IVN Grootegast e.o. 
  

Ook een van onze donateurs, dhr. Piet Cruiming is medio 2021 overleden. 
 
 

4 PR-activiteiten 

Voor de aankondiging van 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 was meestal het actuele aanbod aanwezig.  
 

Een leuk pr-moment deed zich voor kort voor de Nacht van de Nacht toen Edith Barf en de 
Nachtwachter Bé van der Veen door RTV Zulthe werden geïnterviewd over de rol en betekenis van het 
nachtelijk duister.  
 

   
Onze in 2020 geïntroduceerde Nieuwsbrief is in 2021 in een 6-weekse cyclus 8 maal verschenen met 
een bereik van ruim 270 adressen. 
We gebruiken het format van LaPosta. Dit is een gebruiksvriendelijk systeem waarbij we de leden 
eenmalig hebben ingevoerd. Wie geen interesse heeft kan zichzelf weer uitschrijven. 
De Nieuwsbrief bevalt goed, we kunnen hiermee dicht op de actualiteit onze leden informeren over 
actuele en relevante zaken.  
Een vast onderdeel is de begin 2021 geïntroduceerde rubriek ”Hoe goed ken jij je streek?” waarin 
aan de hand van steeds twee foto’s een plek in de gemeente Westerkwartier wordt gepresenteerd. 
Zorgpuntje is nog wel de aanlevering van copy die op een erg smalle basis is gebouwd. Er is ruimte 
voor elke creatieveling die mee wil denken, ideeën voor artikelen of andere inhoud heeft of 
anderszins een aanvulling wil zijn. 
Interesse, meld je dan.   ivnwesterkwartiereo@gmail.com  
 
 
 

http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo
mailto:ivnwesterkwartiereo@gmail.com
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      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. 
Helaas konden de wandelactiviteiten pas vanaf 1 juni weer worden opgestart, de overige activiteiten 
konden na 26 juni weer worden ingepland. 
Het moet gezegd dat toen het weer kon, de werkgroepen een overweldigend aanbod aan activiteiten 
hebben ontwikkeld. Veelal was daar ook veel belangstelling voor en het is enige malen gebeurd dat 
we met wachtlijsten van doen hadden. 
Helaas werd zoals bekend halverwege december opnieuw de mogelijkheid om activiteiten uit te 
voeren stilgelegd. 
De hoop is dat de stilstand periode deze keer aanzienlijk korter is. 
 
 
De werkgroepen kenden gedurende 2021 de volgende bezetting:       
  

1. De Gidsenwerkgroep bestaat in 2021 uit vier personen. 
Coörd.  Jannie Reinders 

2. De Activiteitencommissie bestaat uit vijf 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.  

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 (14 leden) met een vaste kern van negen personen, is 
jaarlijks actief op het gebied van inventarisatie, monitoring en excursies. 
Coörd. Rik Tangerman en Michèle Hillebrands.  

5. De Vogelwerkgroep, een werkgroep (18 leden) met een vaste kern van vijf personen, is 
jaarlijks actief op het gebied van monitoring, excursies e soms ook cursussen. 
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. Bestaat uit zeven leden. 
Coörd. 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 

 
 
 

De werkgroepen werken autonoom met elk een eigen coördinator. 
Vanuit het bestuur wordt voeling gehouden met de werkgroepen door één van de bestuursleden die 
portefeuilleverantwoordelijk is voor de koppeling heen en weer tussen werkgroep en bestuur en die 
desgewenst faciliterend kan optreden. 
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Op 13 november, de zaterdag waarop ’s avonds om zes uur de nieuwe beperkende maatregelen in 

zouden gaan, is het nog net gelukt om de al lang uitgestelde vrijwilligersdag door te laten gaan. 
 

Met 16 vertegenwoordigers uit alle werkgroepen spraken we met elkaar over thema’s die de afdeling 

aangaan.  

Wat gaat er goed binnen IVN Westerkwartier e.o.? En hoe zouden we dit kunnen uitbouwen? 

Maar ook; wat kan er beter en waar moeten we op letten? Wat mis je? Waar loop je tegenaan? 

Hoe gaat het met de samenwerking en communicatie onderling, met de professionals binnen IVN en 

met andere organisaties? 

En ook: wat is ons boodschappenlijstje in mensen, kennis, materiaal en ondersteuning? 

De dag heeft heel veel opgeleverd, maar laat tevens zien dat er ook nog heel wat werk te verzetten 

valt. Er valt nog veel meer uit het potentieel van IVN Westerkwartier e.o. te halen. 

Daar gaan we aan werken!   

Medio 2022 maakt het bestuur een actieplan en gaan we stap voor stap de actiepunten aanpakken. 

We worden daarin wat gelimiteerd door menskracht, maar elke stap is er een. 
 

Alles met de bedoeling het voor onze vrijwilligers, leden en donateurs en onze gasten nog 

aangenamer, veelzijdiger en nog meer uitnodigend te maken.  

En in het veld zult u ons meer dan voorheen herkennen aan kleding met IVN-logo of in IVN-kleuren.   

     5.1. Verslaggeving Gidsenwerkgroep, Activiteitencommissie en Scharrelkidswerkgroep 
 

IVN Westerkwartier e.o. beschikt tot nu toe 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, hoewel sterk gereduceerd in aantal leden t.o.v. 2020, heeft ook dit jaar weer 
en fors aantal activiteiten ontwikkeld.  
Vooral de gezinsactiviteiten die deze werkgroep organiseert worden bijzonder gewaardeerd. 
Ze zijn opgenomen in het activiteitenoverzicht over 2021 op het eind van dit jaarverslag. 
 

De werkgroep Scharrelkids richt zich op activiteiten voor de basisschooljeugd. 
Onze eigen Scharelkidsclub bestond in 2021 uit 12 jeugdleden, maar elke activiteit staat ook open voor 
andere kinderen. 
De werkgroep Scharrelkids werkt volop samen met andere werkgroepen waarvan de gidsenwerkgroep 
de belangrijkste is. 
    
De schoolse activiteiten worden in het Westerkwartier verzorgd door het NDCE waarin IVN partner is.  
 

De activiteitenwerkgroep, tot nu toe op de zuidzijde van de A7 georiënteerd, heeft evenals alle 
andere werkgroepen van IVN Westerkwartier e.o.  geen activiteiten georganiseerd in de eerste helft 
van 2021. 
De eerste echte activiteit van deze werkgroep was in pas augustus d.m.v. medewerking aan de 
speelweek Leek. Vooraf werd buiten op het terrein van Podium Nienoord overleg gevoerd met de 
begeleidende IVN-ers, een leuke ervaring en vooral goed om iedereen na lang weer eens te zien en 
spreken.  
Ook de organisatie van speelweek Leek had te maken met beperkingen, wellicht dat van de 
doelgroep 6 tot 9 jaar daardoor wat minder kinderen dan gebruikelijk aanwezig waren.  Maar dat 
mocht de pret zeker niet drukken.  
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De Slootjesdagenactiviteit was doorgeschoven naar september.   
De paddenstoelentochten waren een succes! Beide wandelingen, kinderen en volwassenen, waren 
geslaagd. 
En de activiteiten in de Nacht van de Nacht activiteiten (ook van de gidsenwerkgroep) verliepen 
goed. De boottocht in het donker op het Leekstermeer en de nachtwandeling in het Coendersbos 
waren volledig volgeboekt. Er stonden zelfs mensen op de reservelijst.  
De Nachtwachter is ook dit jaar weer met een grote groep het bos van Nietap ingetrokken.  
 

Een aparte vermelding verdient een middag speciaal voor mantelzorgers. 

In 2020 en 2021 deden we voor deze groep i.s.m. Sociaal Werk de Schans wandelactiviteiten.  

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 inbreng van natuur met een paar gidsen.  

Dit jaar hadden we één activiteit geheel in het teken staand van ‘eten uit de natuur’. 

Met 15 enthousiast deelnemende mantelzorgers is dit voor herhaling vatbaar! 
 

Een overzicht van de georganiseerde activiteiten van 2021 met de bezoekers- en deelnemersaantallen 
vindt u achteraan dit jaarverslag als bijlage. 
 
 

     5.2. Verslag plantenwerkgroep 
 
 

De Plantenwerkgroep ontplooide nadat de Coronamaatregelen begin juni afliepen een aantal 
activiteiten.  
Op verzoek van Het Groninger Landschap heeft er op 17 mei een planteninventarisatie plaats 
gevonden in het Nanninga’s Bos en bij het Bolmeer.  
Een planteninventarisatie bij de Kuzemerkooi in Oldekerk werd afgelast vanwege te weinig 
belangstelling. Driemaal stond er een veldbezoek rondom een bepaalde plantenfamilie gepland. Een 
bezoek aan de Doezumermieden met als thema Zeggen en een bezoek aan de Jilt Dijksheide met als 
thema Composieten gingen daadwekelijk door. Een bezoek aan Melle’s Pad in Doezum met als thema 
Schermbloemigen is helaas wegens te geringe belangstelling afgelast. 
Ook was er een bezoek aan de tuin van drachtplanten kwekerij Ninabel in Boerakker.  
In september is speciaal voor de noordelijke deelnemers aan een digitale basiscursus planten 
determineren van Floron een excursie georganiseerd op het terrein van Sintmaheerdt te Tolbert. 
Via deelname aan een brainstorm met bestuur en werkgroep coördinatoren in juli en in eigen 
gelederen een avond planten determineren m.b.v. Heukels’ flora probeert men de animo erin te 
houden. 
Maar ook binnen deze werkgroep lijkt actieve inzet wat tanende.   
 
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 
 
 

Zoals ook bij enkele andere werkgroep is bij deze werkgroep het aantal actieve leden die beweging 
geven en initiatieven nemen beperkt. De conclusie mag dan ook zijn dat de werkgroep is in te delen in 
een beperkte groep actieven (ca. 5 leden) en een grotere groep die recreatief betrokken wil blijven.  
Er zijn weer een behoorlijk aantal excursies uitgezet, allemaal terug te vinden op de eigen pagina van 
de werkgroep en, voor zover open voor publiek, ook in de activiteitenagenda op de website. 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-plantenwerkgroep
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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 deed in 2021 ongeveer 15 telrondes in het Kolonelsbos te Grootegast. Door de 
Coronamaatregelen en onderbemensing kwamen activiteiten zoals de Nationale Nachtvlindernacht 
en andere excursies te vervallen. De samenstelling van de vlinderwerkgroep is ongewijzigd en 
bestaat uit 5 leden. Enige versterking zou waardevol zijn. 

 
 

 
     5.5. Werkgroep Natuurfotografie 
 

De werkgroep Natuurfotografie heeft in 2021 geen activiteiten ontplooid. 
Het ligt in de bedoeling om in 2022 weer en aantal activiteiten uit te voeren. 
 

 
     5.6. ‘Bende van de Baak” 
Evenals in voorgaande jaren verzorgen drie vrijwilligers het maai- en snoeiwerk in het Abel 
Tasmanpad in Lutjegast, met uitzondering van de maanden december tot april.  
Dit doen zij op verzoek en in opdracht van Staatsbosbeheer. 
Mocht iemand het leuk vinden om mee te doen, je bent van harte welkom. 
 
 

     5.7. Wandelgroepen 
 

Nadat gedurende de eerste vijf maanden van het jaar geen enkele IVN-activiteit kon doorgaan, zijn 
zodra het weer kon in juni als eerste de wekelijkse wandelingen weer herstart. 
Elke dinsdagochtend wordt er, altijd tussen 9.30 en 11.30 uur in samenwerking met Het Groninger 
Landschap / Renée van Winsen, weer of geen weer, lekker en gezond gewandeld. 
Elke week weer, met een snufje natuur, veel gezelligheid, vaste coördinatoren en steeds rond de 12 
deelnemers.  
Sommige deelnemers weten mooie plekjes die ze elkaar willen laten zien. Waar het ooit begon met 
wandelen in en rondom de Coendersborg, worden in toenemende mate ook elders terreinen 
bezocht.  Gedurende 2021 is gewandeld in de Noorderriet (Grijpskerk), Doezumermieden, Nanning’s 
Bos, Curringherveld, het bos van de Toekomst bij Veenhuizen, Wijnjeterperschar bij Wijnjewoude, 
Polder de Dijken nabij Boerakker, de Onlanden vanuit Roderwolde, het Mandefjild bij Allardsoog-
Bakkeveen, de vlindertuin in Doezum en de Lettelberterpetten bij Lettelbert, Marum en omgeving, 
Steenbergen vanaf hunebed D1, Trimunt, Groningen stad, Fochtelooërveen bij Veenhuizen en het 
Natuurschoonbos in Nietap. Kortom een uiterst gevarieerd aanbod. 
Meestal spreken de deelnemers vooraf met elkaar af waar ze de volgende keer heen gaan om te 
wandelen. Via een groepsmail en de website wordt dan het vertrekadres doorgegeven. 
Iedereen die mee wil wandelen is welkom.  
Wil je als nieuw wandellid mee, informeer dan even bij  jg.reinders@hetnet.nl of 
reneevanwinsen@gmail.com 
Al met al zijn er gedurende 2021 op deze wijze 29 wandelingen uitgevoerd totdat halverwege 
december het wandelen opnieuw moest worden stilgelegd wegens aangescherpte 
Coronamaatregelen. 
 

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 in een 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/de-vogelwerkgroep
mailto:jg.reinders@hetnet.nl
mailto:reneevanwinsen@gmail.com
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vast ritme wisselende vertrekplaatsen (altijd te vinden op onze website) zijn: het bos van Trimunt de 
Notoaristuun in Grootegast en het Abel Tasman gebied, het Curringherveld in Kornhorn, de Jilt 
Dijksheide, de Noorderriet nabij Grijpskerk en de Kuzemerkooi bij Oldekerk.  Ter afwisseling zijn ook 
uitstapjes gemaakt naar de vlindertuin in Doezum, Peebos, het Nanninga’s Bos en het Bolmeer. 
Ook deze wandelgroep heeft dit jaar 29 wandelingen kunnen uitvoeren met een gemiddeld aantal van 
zo’n 10 (veelal vaste) deelnemers. 
Informatie over de woensdagwandelingen is op te vragen bij hwoltjer@home.nl. 
 
De Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMG) ontwikkelde het initiatief om in de maanden mei en 
juni, waarin nog enkel in tweetallen gewandeld mocht worden, eenpersoonsexcursies te organiseren. 
Met als werktitel Heel Groningen Gidst zijn organisaties die iets doen met gidsen en informatie-
uitwisseling benaderd met de vraag of hun leden bereid zouden zijn een korte eenpersoons- of 
gezinsexcursie te geven over een onderwerp wat hem of haar na aan het hart ligt of waar hij/zij kennis 
over heeft. Zes van onze leden bleken hiertoe bereid. 
De NMG verzorgde de koppeling tussen vraag en aanbod en aldus hebben deze zes IVN-leden in zeer 
klein verband een excursie verzorgd. 
  
 

     5.8. Grijs, Groen en Gelukkig. 
 

Twee van onze leden gaan soms met groene activiteiten naar zorgcentrum “De Wierde” in 
Grijpskerk. Door het besmettingsrisico, juist ook voor zorgbehoeftige ouderen, zijn er dit jaar geen 
initiatieven op dit gebied ontplooid. 
 
 

     6.   Samenwerking met andere organisaties 
 

Gedurende 2021 hebben we met de volgende organisaties contacten onderhouden: 

• Gemeente Westerkwartier 

• Stichting Natuurbelang de Onlanden 

• Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) 

• Vereniging tot behoud van Natuurschoon 

• CazemierBoerderij en anderen 

• Het NoorderErf 

• Staatsbosbeheer 

• Het Gronings Landschap 

• De Stichting NDCE 
 

 
De samenwerking met de Gemeente Westerkwartier betrof ook in 2021 de deelname aan het 
Platform Natuur en Landschap WK. Dit platform is een bundeling van vele groene partners en 
belanghebbenden binnen de gemeente. Door het wegvallen en vervangen van portefeuille houdend 
wethouder Nederveen, heeft het Platform dit jaar weinig impact kunnen genereren. 
Vanuit dit in 2017 opgerichte Platform is een voorstel aan B&W voorgelegd om te komen tot een 
adviescommissie Natuur en Landschap,  in te stellen door de gemeente Westerkwartier, waarin 
verschillende overheden en belangenorganisaties die betrokken zijn bij het beheer, het beleid en de 
beleidsvorming t.a.v. natuur & landschap van het Westerkwartier zijn vertegenwoordigd.  
Het doel van deze brede adviescommissie is het geven van adviezen leidend tot het duurzaam 
bevorderen/ontwikkelen en handhaven van de kwaliteit van natuur & landschap. 
Het platform wordt door ons vertegenwoordigd door Garmt Renkema.   
Een ander onderwerp van het Platform betreft de medewerking aan een al dan niet op te richten 
Milieu Educatief Centrum op Nienoord.  

mailto:hwoltjer@home.nl
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Namens het Platform hebben een aantal IVN-ers binnen werkgroepverband een inventarisatie 
gemaakt van natuur-topics die gebruikt kunnen worden bij de opzet van zo’n Educatief centrum 
Door Corona is er echter lange tijd niet veel gebeurd en ook het Familiepark kampt met financiële 
schaarste. Vanuit het bestuur is in de tweede helft van het jaar met de leden van de werkgroep nog 
eens kritisch naar onze eventuele IVN-rol binnen zo’n Educatief Centrum gekeken. 
 
Begin 2021 werd ons gevraagd mee te denken over een te vernieuwen gemeentelijk 
dierenwelzijnsbeleid zoals eerder gehanteerd in de gem. Zuidhorn.  
Vanuit onze positie hebben we geconstateerd dat er niet meer zou moeten worden vastgelegd en 
geschreven dan wat wettelijk al is vastgelegd. Diermishandeling is verboden. Zorgplicht voor huis- en 
beroepshalve gehouden dieren geldt ten alle tijde. En bij verondersteld misbruik, c.q. mishandeling, 
zijn er de bevoegde controlerende en verbaliserende instanties. Voor wat betreft in het wild levende 
dieren geldt de natuurwetgeving, die is helder genoeg. Vraag is wel, wie gaat actief toezicht houden 
of controleren?  
Gesproken is over de relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld waarbij ook de link is gelegd 
met Sociaal Werk de Schans. 
En ook is gesproken over de wijze waarop wij in onze educatie bij activiteiten een link leggen met 
dierenwelzijn en dierbescherming. Diverse voorbeelden zijn genoemd waarin specifiek ook de relatie 
bloemen-insecten-insectenetende vogels (incl. bermbeheer) is genoemd. 
In algemene zin is geconstateerd dat de burger ons meestal goed weet te vinden als er vragen, 
zorgen of problemen zijn.  
 
Op 7 februari zond het bestuur een brief naar het College van B&W van de gem. Westerkwartier én 
naar alle raadsfracties waarin we ageerden tegen het feit dat op een door de Raad ter stemming 
gebrachte motie ter continuering van het al jaren gevoerde -en per 1 nov. 2017 verplichte- gifvrije 
beleid in het beheer van de openbare ruimte, door alle partijen op twee na is tegengestemd.  
Naar aanleiding van een uitspraak van het gerechtshof in den Haag wordt hiermee de facto de deur 
op een kier gezet om het professioneel gebruik van onkruidbeheermiddelen als glyfosaat en 
plaagdierbestrijding met biociden weer toe te staan.  
Met de biodiversiteit en kwaliteit van het grondwater onder druk hebben wij met klem gevraagd, om 
vanuit de gezamenlijke portefeuilles op het gebied van Duurzaamheid (water en voedsel), Natuur- en 
Landschap, Gezondheid en Beheer Openbare Ruimte, het gevoerde beleid te continueren, 
respectievelijk beleid te ontwikkelen waarmee de gemeente Westerkwartier -zeker daar waar het 
betreft de openbare ruimte- gifvrij blijft. 
Door de langdurige kabinetsformatie is dit ‘lek’ in de wetgeving nog altijd niet hersteld. 
Gelukkig heeft ons college tot nu de verleiding kunnen weerstaan om opnieuw de goedkopere 
gifspuit ter hand te nemen. 
 

Wat verder nog speelde gedurende 2021 was de op te stellen (verplichte) Omgevingsvisie voor de 
gemeente Westerkwartier. Dit proces is door een van de bestuursleden gevolgd en waar nodig van 
input voorzien. 
Helaas betrof het naar onze mening toch wel een erg ‘gestuurd’ gebeuren met een sterk vooraf 
bepaald en gekaderd programma. 
Het bood weinig mogelijkheid daar een eigen accent in aan te brengen of speerpunten aan toe te 
voegen. Derhalve hebben we daar niet onnodig veel energie in gestopt. 
 
Stichting Natuurbelang de Onlanden is de overkoepelende belangenvereniging voor het wel en wee 
van de Onlanden. Gedurende 2021 heeft ons lid Klaas v.d. Veen enige tijd als Onlanden-
vertegenwoordiger van onze afdeling gefungeerd.  
Het belang van deze overkoepelende belangenvereniging bij actuele ontwikkelingen en het gevoerde 
beheer bleek al vroeg in 2021 toen vanuit IVN Roden-Norg luidkeels alarmbellen rinkelden inzake 
voorgenomen zonneparkplannen in de polder Matsloot.  
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Te voorzien was dat er vele maatschappelijke opdrachten en belangen speelden of nog zouden gaan 
spelen in het grensgebied tussen de gemeenten Noordenveld, Groningen en Westerkwartier, tussen 
de Provincies Groningen en Drenthe alsmede tussen natuur beherende instanties als Het Groninger 
en Drents Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten met centraal in dit gebied: De 
Onlanden. 
Betrokken overheden zijn in 2021 een traject gestart om een regioraamwerk voor het gebied te 
ontwikkelen.  
Stichting Natuurbelang de Onlanden heeft samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe in 
samenwerking met en namens de onder hen ressorterende belangengroepen een alles 
omspannende Natuur- en landschapsvisie Westpoort-Matsloot uitgewerkt. 
 

Met de bedoeling om als gezamenlijke Groningse en Drentse natuurorganisaties constructief 

mee te denken over de toekomst waarin natuur en biodiversiteit niet alleen behouden, maar 

ook blijvend versterkt worden, is deze visie op natuur en landschap in het gebied Westpoort-

Matsloot op 30 november aangeboden aan de betreffende wethouders en gedeputeerden (RO, 

Klimaatadaptatie en water, Natuur en landschap) van de drie gemeenten, twee provincies en het 

waterschap.  Vooralsnog is deze positief ontvangen. 

Als IVN-afdeling zijn wij lid van de Stichting 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 Gebiedsontwikkeling Zuidelijk 
Westerkwartier waarbij o.a. natuurbelang en waterberging belangrijke pijlers zijn.  
 
De Vereniging tot behoud van Natuurschoon heeft in 2016 samenwerking met ons gezocht. 
Gedurende 2021 hebben we geen actieve betrokkenheid bij de Vereniging gehad, maar eind 2021 
kwam er opnieuw een vraag binnen om mee te denken over het probleem van toenemende 
verbraming in recent uitgedunde bosdelen. Begin 2022 zal deze vraag ter hand worden genomen. 
Voorts is het Natuurschoonbos in Nietap een graag gebruikte excursielocatie voor onze Nachtwachter 
en voor paddenstoelen excursies. 
We zijn wederzijds donateur van elkaar en houden elkaar op de hoogte van ieders wel en wee.  
 
CazemierBoerderij en Grand eetcafé de Klap 

De CazemierBoerderij In Tolbert en Grand eetcafé de Klap in Grootegast waren onze twee preferent 
partners als het gaat om het boeken van zaalruimte voor vergaderingen en lezingen. 
De reguliere vergaderingen van het bestuur werden in een vijf wekelijkse cyclus op woensdagavonden 
gehouden in de CazemierBoerderij. Ook een aantal werkgroepen vond hier een plaats voor 
samenkomsten. 
In het Grand eetcafé vinden elk jaar enkele lezingen plaats. 
Helaas hebben we door de Coronamaatregelen dit jaar weinig tot geen gebruik van beide locaties 
kunnen maken. 
 

Daar komt bij dat de CazemierBoerderij door alle gederfde inkomsten vanwege Coronasluiting een 
financieel zwaar jaar achter de rug heeft. Medio oktober hebben we de onderlinge 
samenwerkingsafspraken geëvalueerd. 
 
Wij kunnen niet langer toezeggen (zoals dat eerder onder IVN Leek-Nietap nog wel het geval was), dat 
wij allerlei activiteiten in en rond de boerderij gaan doen. 
Op grond hiervan is de status van preferent partners opgeheven en geldt er voor ons IVN ook geen 
uitzonderingsregeling meer. Ook voor ons gelden dus nu de gebruikelijke tarieven. 
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2021 was het derde jaar van het drie jaar durende project “Boerenerven-Tuinen Westerkwartier”.   
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. 
Al met al hebben bijna 200 deelnemers workshops gevoilgd, waarbij in 2021, althans voor zover de 
regelgeving dit toeliet, in kleine groepjes is gewerkt.   
 
Veel excursies ten noorden van de A7 vinden plaats in de gebieden van Staatsbosbeheer.  
Een daarvan, het, Trimunter bos, gebruiken we vrij frequent voor gezins- en/of 
scharrelkidsactiviteiten 
De verstandhouding met Staatsbosbeheer is uitstekend, contactpersoon daar 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.  
Het is onze intentie deze samenwerking wat te intensiveren. 
 
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 schoolse basisschoolactiviteiten voor de hele gemeente Westerkwartier.  
Het NDCE beschikt over vele leskisten en materialen. Het verzorgt buitenlessen rondom o.a. 
waterdiertjes en kleine beestjes. Er worden jaarlijks wilgen geknot. En ze organiseert projecten voor 
de scholen.  
 

 
      7. De toekomst 
 

Hopend op iets normaler tijden, dat wil zeggen minder gehinderd door beperkende regelgeving 
rondom Covid-19, proberen we op het gebied van activiteiten de lopende programmering op stoom 
te houden. 
De vrijwilligersbijeenkomst van 13 november 2021 heeft meer dan voldoende materiaal opgeleverd 
om mee aan het werk te gaan, onze dienstverlening te verbeteren, de interne communicatie een boost 
te geven, het activiteitenaanbod te versterken en te vernieuwen. 
Dat doen we met elkaar. 
Haak aan en doe mee met wat binnen uw mogelijkheden ligt en wat bij u past.  
Veel of weinig tijd, veel of weinig kennis, allemaal onbelangrijk. 
Samen iets doen, samen iets ervaren, samen iets voor elkaar krijgen, dat zijn de waarden waar het om 
gaat met een blij en tevreden gevoel nadien. 
 
 

 
 
Herman de Meijer    Tolbert, februari 2022 
Afdelingssecretaris 

 
 
 
Vastgesteld op 20 april 2022 
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BIJLAGE  

overzicht georganiseerde activiteiten van 2021 met de bezoekers- en deelnemersaantallen. 
 
 
 

DATUM 
 

SOORT EXCURSIE 
Of ACTIVITEIT 

AANTAL 
MENSEN 

OPMERKINGEN 

Jan / mei 
2021 

  Geen activiteiten i.v.m. Coronamaatregelen 

17-05 Inventarisatie 
Nanninga’s bos en 
Bolmeer 

 Plantenwerkgroep 

01-06  
t/m 14-12 

Wekelijks wandelen op 
dinsdagmorgen 

Gemiddeld 12 29 wandelingen met steeds gemiddeld  
12 deelnemers 

02-06 Veldbezoek 
Doezumermieden 

 Plantenwerkgroep, thema Zeggen 

02-06  
t/m 15-12 

Wekelijks wandelen op 
woensdagmorgen 

Gemiddeld 10 29 wandelingen met steeds gemiddeld  
10 deelnemers 

Juni 
2021 

6 eenpersoonsexcursies 6 IVN-gidsen 
met steeds 
één 
deelnemer 

Heel Groningen Gidst (initiatief NMG), 
6 IVN-gidsen werkten mee aan 
eenpersoonsexcursies, o.a. op 2, 8 en 13 juni  

26 juni 2021 Activiteiten weer Mogelijk 

07-07 Bezoek drachtplanten-
kwekerij Ninabel 

 Plantenwerkgroep 

07-07 Coördinatorenoverleg 
met bestuur 

Bestuur +  
3 coörd. 

 

21-07 Veldbezoek Jilt 
Dijksheide 

 Plantenwerkgroep, thema Composieten 

20-08 Speelweek Leek 30 kinderen 
6-9 jr. 

Middagprogramma verzorgd rondom thema 
“Terug in de tijd” met 7 spelletjes 
en medewerking van 9 IVN- vrijwilligers 

24-08 Determinatie/planten-
excursie voor PWG-
leden en deelnemers 
aan de Floron                          
Basis Cursus Flora 

9 deelnemers Terrein Sintmaheerdt 
m.m.v. 4 IVN-gidsen 
 
 
PWG 

28-08 Sporen speuren in het 
Coendersbos 

30 kinderen 
6-12 jr. 

I.s.m. Groninger Landschap 
Gesubsidieerde activiteit, 12 vrijwilligers 

03-09 Vleermuizen op het 
Curringherveld 

25 kinderen 
25 volwassen 

gezinsactiviteit 

04-09 Slootjesactiviteit wijk 
Oostindie-Leek 

6 kind  
3 volwassen  

PR niet opgepakt door media! 

09-09 Flora en insecten-
excursie, Sintmaheerdt 
Tolbert 

14 
(waarvan 11 
nieuwe 
wijkbewoners) 

Sintmaheerdt Tolbert  
2 gidsen 

11-09 Het bos is van jou 20 kinderen Met minimale middelen 5 uur de baas in je 
eigen bos (Trimunt) 
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18-09 Vlinder-, libellen- en 
plantenexcursie 
Noorderriet 

14 
deelnemers 

Tevens Int. Clean-up-day 
4 gidsen 

25-09 Regiodag in 
Lauwersmeer 

2 deelnemers 
van onze 
afdeling 

’s Middags vaartocht over Lauwersmeer 
met zicht op twee zeearenden 

27-09 “Eten uit de Natuur” 
Lettelbert 

15 Activiteit voor mantelzorgers 
De Schans i.s.m. IVN 

03-10 Nienoordwandeling 12 Betaalde excursie door Dorpsvereniging 
Midwolde (4 gidsen) 

10-10 Paddenstoelenexcursie, 
gezinsact. Trimunt 

20 Gezinsactiviteit in bos Trimunt 
4 gidsen 

17-10 Paddenstoelenexcursie 
Natuurschoonbos 

 

25 kind 
20 volw. 

Twee gescheiden excursies voor volw. en kind 
6 gidsen 

30-10 
 

Nacht van de Nacht, 
boottocht 

2 kind 
9 volw. 

4 begeleiders 
Wachtlijst, helaas een aantal afwezigen z.k. 

30-10 Nacht van de Nacht, 
nachtwachter 

 

15 kind 
 8 volw. 

6 begeleiders 
Wachtlijst, helaas een aantal afwezigen z.k.   

30-10 Nacht van de Nacht, 
gezinsact. 
Coendersbos 

25 volw. 
15 kind 

5 begeleiders 
(nog 30 mensen op wachtlijst!) 

06-11 Excursie zaden en 
vruchten, Trimunt 
 

3 kind 
7 volw. 

4 gidsen 

10-11 ‘Heukelen’  Plantenwerkgroep, planten determineren met 
Heukels’ flora 

11-11 Jaarvergadering VWG  Vogelwerkgroep 

13-11 Vrijwilligersdag 16 Intern  

28-11 Herfstwandeling 
Nienoord 

3 kind 
8 volw. 

4 begeleiders 

08-12 Jaarvergadering PWG  Plantenwerkgroep 

17-12 Midwinterwandeling 
Coendersbos 

 Afgelast vanwege Coronaregels 

29-12 
 

Boswandeling  
met snert na 

 Afgelast vanwege Coronaregels 

29-12 Eindejaars plantenjacht 
Nienoord 

 Vanwege Coronaregels alleen enkele leden van 
de Plantenwerkgroep  

 

 

 


