
 

 
 

 

 

 

 

 

      IVN Westerkwartier e.o. 
Wie wij zijn 

 

IVN Westerkwartier e.o. is een afdeling van de Vereniging IVN Natuureducatie die 162 lokaal 

actieve afdelingen kent, verspreid door heel Nederland. IVN Westerkwartier e.o. geeft een 

regionale invulling aan de missie en visie van de landelijke Vereniging. 

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én 

belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf 

leren en zelf doen staan altijd centraal.  

 

We merken steeds meer dat de vanzelfsprekende relatie tussen mens en natuur afneemt. 

Cultuurgebieden worden steeds intensiever gebruikt waardoor de natuur bedreigd wordt. Ook in 

onze streek zien we een toenemend verlies van de biodiversiteit. IVN Westerkwartier e.o. wil vanuit 

de sterke lokale verbondenheid met en betrokkenheid bij het Groningse Westerkwartier helpen die 

relatie te herstellen.  

 

IVN Westerkwartier e.o. is medio 2019 ontstaan uit de samenvoeging van twee in het 

Westerkwartier actieve IVN-afdelingen,  IVN Grootegast e.o. en IVN Leek-Nietap.  

Beide afdelingen bestonden reeds meer dan 60 jaar en werkten het laatste decennium veelvuldig en 

op meerdere terreinen samen. De belangrijkste motieven voor deze stap zijn: 

• het ontstaan van de nieuwe gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019   

• de sterke wens om gezamenlijk als één sterke en betrouwbare partner de diverse 

overheidsdiensten tegemoet te kunnen treden  

• de wens om de binnen deze gemeente vanuit IVN nog nauwelijks in beeld zijnde gebieden in 

het Westerkwartier ook te gaan bedienen (o.a. Zuidhorn,  Marum / de Wilp en de streek 

Middag onderdeel van Nationaal Landschap Middag- Humsterland)  

 

Waar wij zijn  

 

Het werkgebied van IVN afdeling Westerkwartier e.o. betreft de gemeente waarin de afdeling zetelt, 

met als uitstapje over de grens het Drentse dorp Nietap en de buurtschap Terheyl. 

Het gebied is grotendeels kleinschalig. Het loopt van Noord-Drenthe via oude streekdorpen op 

zandruggen met een coulisselandschap, naar een open weide- en akkergebied op kleigrond. De grote 

variatie in landschap en natuur heeft landschapselementen zoals houtsingels, poelen, pingoruïnes en 

petgaten. Het gebied kent een groot hoogteverloop van + 4,50 tot - 2,00  NAP. 

Het Westerkwartier kent veel natuurgebieden zoals de  

• Lettelberterpetten  • Nienoord 

• Coendersborg • Natuurschoonbos  



 

 
 

• Nanninga’s bos  

• Bolmeer 

• Curringherveld 

• Abeltasmanpad  

• Noorderriet  

• Jiltdijksheide 

• Trimunt  

• Doezumermieden  

• Hooge Reed   

• Marumerlage                                                   

Al deze gebieden hebben hun eigen specifieke karakter. 

Natuur- en cultuurhistorisch waardevol is het unieke beekdal van de Oude Riet dat door heel het 

Westerkwartier soms metershoge en honderden meters brede verhogingen (inversieruggen) en 

geulen in het landschap achterliet. 

 

Wat wij doen 

In je eigen tuin, op je balkon, in de buurt en onderweg, IVN laat jong en oud overal de natuur 

beleven. Wij willen de natuur dichter bij mensen brengen en de mensen dichter bij de natuur. 

Om dit te realiseren hebben we een aantal activiteiten. We proberen daarbij zoveel mogelijk de 

historische, geografische, landschappelijke en culturele aspecten van het Westerkwartier in onze 

activiteiten te betrekken. 

• We organiseren fietstochten en wandelingen waarbij het landschap centraal staat. 

• We organiseren themabijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. 

• We initiëren en begeleiden verschillende actieve werkgroepen.  

• Wij willen de verbinding natuur-mens doorgeven en daarbij de beleving centraal stellen.  

 

Binnen onze vier landelijke IVN-thema's brengen wij voor iedereen de natuur dichterbij.  

De vier thema’s zijn:  

❖ Kind en Natuur 

Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling 

van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Daarom werkt IVN dagelijks 

aan een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. IVN brengt de 

natuur dichtbij: op school, de kinderopvang en in de vrije tijd. IVN neemt kinderen mee naar 

buiten en faciliteert pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders met opleidingen, 

lesmaterialen en leermiddelen. Zo planten we het zaadje van de liefde en zorg voor de natuur. 

N.B.: De binnenschoolse activiteiten voor basisscholen binnen het Westerkwartier hebben we 

ondergebracht bij de Stichting Natuur-, Duurzaamheids- en CultuurEducatie Westerkwartier 

(NDCE).  De dagelijkse aansturing  wordt verzorgd door de Stichting  IVN. 

❖ Natuur en Gezondheid 

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en 

minder stress. IVN zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen zoals 

ouderen in verpleeghuizen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Dit doen we door 

middel van wetenschappelijk bewezen groene interventies en samenwerking in de zorgbranche. 

❖ Natuur in de Buurt 

Mensen hebben recht op een natuurlijke leefomgeving. De buurt waar ze wonen maken we 

daarom samen met de buurtbewoners en gemeenten groener, socialer en gezonder. En dat is 

hard nodig, want meer dan de helft van de Nederlanders leeft in een gematigd tot zeer 

verstedelijkt gebied. Vergroening zorgt er bovendien voor dat we beter om kunnen gaan met 

actuele milieuproblemen, zoals klimaatadaptatie, bijensterfte en hittestress. 



 

 
 

❖ Natuur en Recreatie 

Natuurbeleving zorgt voor rust en ontspanning. Daarom stimuleert IVN mensen te recreëren in 

de natuur. Bijvoorbeeld in de Nationale Parken, de iconen van de Nederlandse natuur, waar IVN 

educatie en communicatie verzorgt. En met het programma Gastheer van het Landschap 

betrekken recreatieondernemers hun gasten bij natuur en landschap door ze unieke 

natuurbelevenissen te geven. Dit zorgt voor een positiever imago van het gebied en draagvlak 

voor behoud van het landschap bij toeristen en mensen uit de omgeving. 

Wat wij willen 

Het Westerkwartier is een uniek gebied met een eigen taal en een eigen landschap. Diverse 

organisaties en instellingen zijn betrokken bij de natuur en de gebiedsontwikkelingen in de regio. Wij 

willen een betrouwbare, deskundige en meedenkende partner zijn in ontwikkelings- en 

gebruikskeuzen die gemaakt worden t.b.v. het gebied. Ook willen we oog, oor en stem zijn van en 

voor de Westerkwartierse natuur- en milieubelangen.  Het thema duurzaamheid moet een centrale 

plaats innemen in de missie van IVN met als slogan: ‘gezonde’ natuur draagt bij aan gezonde mensen. 

Daarvoor is expertise nodig. Daarom werken we nauw samen met andere natuur-en milieugroepen 

en overheden over beïnvloeding van beleid. Dit geldt o.a. bij het organiseren van activiteiten bij de 

Nacht van de Nacht, vlindertellingen, vogel- en floramonitoring, en spontane incidentele activiteiten. 

Hierbij kan je denken aan het opruimen van de kust na het containerverlies of het verwijderen van 

invasieve exoten zoals bv.  Grote balsemien.  

Iets voor jou ? 

IVN Westerkwartier e.o. is een levendige en boeiende organisatie die zeker in deze tijd het verschil 
kan maken. De natuur -en de bedreiging daarvan- komt steeds duidelijker op de agenda te staan. 
Duurzaamheid is voor ons meer dan een loos begrip. Daar waar wij kunnen en waar we kansen zien 
zullen we met zorg, aandacht en creativiteit aandacht aan duurzaamheidsaspecten geven, alles ten 
behoeve van het welzijn van onze Aarde. 

Wij zijn op zoek naar jou. Ook jij kunt iets betekenen of een bijdrage leveren, want wij zijn er zeker 
van dat er veel expertise is in het Westerkwartier.                                                                                                                    

 

Dus aarzel niet en word lid en vrijwilliger bij IVN Westerkwartier e.o.                                                   
Informatie is op te vragen bij de penningmeester: Ad van Alphen  
of de secretaris:  Herman de Meijer via:  ivnwesterkwartiereo@gmail.com 
 
Aanmelden bij IVN Westerkwartier e.o. gaat centraal via IVN-Nederland. 
Klik hiervoor op bijgaande link:  Word lid    
Is één van uw gezinsleden reeds lid of wordt u met meerderen uit één gezin lid, meldt ons dit dan. 
Dan passen wij desgewenst de inschrijving, op één hoofdlid na, aan tot huisgenootlid waarmee uw 
contributie lager wordt.   En jeugdleden, die zijn bij ons altijd gratis.                                 
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