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Voorwoord. 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 en 2021 van het IVN Leeuwarden e.o.  
Een heel bijzonder verslag, want het beslaat twee jaren in plaats van een. 
Zonder twijfel is de reden bekend: Door de wereldwijde corona pandemie was het niet 
mogelijk om alle geplande activiteiten door te laten gaan, en ook vergaderingen waren 
fysiek niet altijd mogelijk. Omdat er verhoudingsgewijs erg weinig activiteiten waren 
heeft het bestuur besloten om de beide jaren in een algemene jaarvergadering in 
november 2022 te behandelen. 
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1. Bestuurlijk jaarverslag 2020-2021 
 
De jaren 2020 en 2021 stonden wereldwijd in het licht van een ongekende pandemie. 
De Nederlandse regering heeft veel maatregelen moeten treffen om besmettingen zoveel 
mogelijk te voorkomen, met als meest bekende de ‘anderhalve meter maatregel’, zoveel 
mogelijk thuiswerken en zelfs een aantal keren een complete ‘lock down’. 
Dit heeft onvermijdelijk ook heel veel impact gehad op het verenigingsleven in het algemeen, 
en ook onze afdeling had er mee te maken. 
Excursies en cursussen konden niet doorgaan, het bestuur en werkgroepen konden niet 
meer fysiek vergaderen.  
Onze afdeling is hier pragmatisch mee om gegaan en het bestuur heeft (on-)regelmatig via 
voornamelijk Whats App met elkaar overlegd. 
 
Na het afscheid van Bart Franken als voorzitter tijdens de digitale ALV in april 2020 dreigde 
er een bestuurlijk vacuüm te ontstaan, gelukkig heeft Sita Bakker zich in januari 2021 gemeld 
als kandidaat bestuurder. 
 
Er was tussen de beperkingen door toch gelegenheid om op 16 oktober 2021 een ledendag 
in het Lauwersmeergebied te organiseren. Onder deskundige leiding van Hans Gartner van 
Staatsbosbeheer werd een bezoek gebracht aan het nationaal park Lauwersmeer. 
 
Zoals uit de samenstelling van het bestuur blijkt is er sinds het afscheid van onze 
penningmeester Pieter Willem Louwsma in maart 2018 de functie van penningmeester 
vacant. De secretaris heeft een en ander zo goed mogelijk waargenomen. 
De facturen zijn betaald en de bankrekening is beheerd. 
Bij gebrek aan een penningmeester is er geen balans en begroting, maar gezien het feit dat 
de activiteiten op een erg laag pitje stonden, en er wel een kascontrole is geweest, ziet het 
bestuur dit vooralsnog niet als een probleem. 

De deelnemers aan de natuurgidsen opleiding (NGO) Minke Visser, Dorris Wijnenga, 
Anne Slagman-Heiligers, Maartje van Sluis, Lysbet Hoekstra en Rienk Versloot 
feliciteren we op deze plaats met het behalen van het IVN natuurgidsen diploma in 
2021. Op 27 november 2021 werden tijdens een feestelijke bijeenkomst de diploma’s 
uitgereikt. Veel succes en plezier gewenst met het gidsen van geïnteresseerden in 
de natuur. 

Leeuwenbrief:  Maartje van Sluis zorgt er sinds december 2021 voor dat er regelmatig een 

zeer verzorgde Leeuwenbrief door de digitale brievenbus komt. 

Het bestuur wil vanaf deze plek alle actieve vrijwilligers hartelijk bedanken voor de geweldige 
inzet van de afgelopen jaren. IVN Leeuwarden e.o. heeft op verschillende vlakken grote 
deskundigheid in huis en samen dragen wij deze kennis en kunde graag over, aan jong en 
oud, zowel aan onze leden als aan andere geïnteresseerden 
 
 
Leeuwarden, november 2022 
Louise van Zeijl, Cor de Vries 
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2.1  Kascommissie 
 
Op 1 november 2022 kwam de kascommissie, bestaande uit de heren Bart Franken en 
Doede de Boer bijeen om de bescheiden over de kalenderjaren 2020 tot 2021 te controleren. 
Op basis van dit onderzoek, zijn zij van mening dat de financiële verantwoording op de juiste 
wijze heeft plaatsgevonden. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage. 
 
3  Algemeen verenigingsjaarverslag 2020-2021 

 

3.1. De Vogelwerkgroep 

 

1. De Vogelwerkgroep bestond op 1 januari 2021 uit 17 leden: Jan de Boer, Wijnand Jager, 

Marjan Koeze, Jan Kramer, Teike van Minnen-Achterveld, Lies Riemersma, Nico Rodenhuis, 

Durk Weijma, Cisca Vaillant, Jan Willem Verbeek, Anne Slagman-Heiligers, Wiske 

Overmaat, Meino Zondervan, Doede de Boer, Albert Eggens, Linda Veeman en Corry van 

der Meer. In vier subgroepen worden jaarlijks de volgende activiteiten georganiseerd: een 

vogelcursus, thema-excursies en maandelijkse vogelochtenden. In het najaar wordt de 

jaarlijkse vergadering van de Vogelwerkgroep gehouden. Daarnaast overleggen de leden 

afzonderlijk en/of is er mailcontact. Albert Eggens plaatst de activiteiten van de werkgroep op 

de website. Vanwege de coronapandemie zijn in maart 2020 alle activiteiten van de 

Vogelwerkgroep gestopt. Ook in 2021 was het nog steeds niet mogelijk om het volledige 

programma uit te voeren.  

2. Cursus Vogels en Vogelherkenning 2020 De cursus is gestopt in maart 2020 en kon in het 

voorjaar van 2021 nog niet worden voortgezet.  

3. Thema-excursies Op 14 augustus 2021 werd de thema-excursie ‘Steltlopers’ gehouden. 

18 Deelnemers genoten van de grote groepen steltlopers die werden waargenomen langs de 

Waddenkust. De geplande thema-excursie ‘Samen Genieten van Zilverreigers op 

Slaapplaatsen’ op 13 en 27 november 2021 werd afgelast vanwege toenemende 

coronabesmettingen in Friesland.  

4. Vogelochtenden (deels vervallen in 2020 en 2021) Elke eerste zaterdag van de maanden 

oktober tot en met juni wordt een Vogelochtend georganiseerd. Het is een excursie waarvoor 

opgave is noodzakelijk is. Deelname is gratis behalve € 5, - voor de chauffeur voor het 

meerijden. Ieder is welkom mee te gaan. De maandelijkse Vogelochtenden zijn heel 

succesvol. De belangstelling is wisselend en vooral afhankelijk van de 

weersomstandigheden. De groep bestaat uit maximaal 16 personen. Voor de 

Vogel/Natuurexcursies op zondag, twee weekenden later dan de zaterdagexcursie is ook 

opgave vereist. Een zondagexcursie is pittiger, kan een hele dag duren, heeft een vroege 

start, de locatie is op afstand of er wordt een grotere afstand gelopen. De groep bestaat uit 

maximaal 12 personen.  

5. Doel van de cursussen, vogelochtenden en excursies Het doel van de cursus, excursies 

en vogelochtenden is om zoveel mogelijk mensen te laten beleven hoe leuk, gezond én 

belangrijk natuur is. Het bezoeken van prachtige natuurgebieden en de opgedane kennis en 

tips, zorgt ervoor dat natuurbeleving mooier wordt. Samen met de docenten en de 

excursieleiders, zorgt de werkgroep ervoor dat de deelnemers veel plezier beleven aan de 

activiteiten. De leden van de Vogelwerkgroep ervaren de spontaniteit, het grote 

enthousiasme en de leuke reacties van deelnemers, docenten en excursieleiders, als een 

grote stimulans om door te gaan. 
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3.2 Jeugdeducatie 
 

1. Jeugd werkgroep in 2020 & 2021 ................................................................................ 5 
a. Samenstelling jeugdwerkgroep ................................................................................ 5 
b. Samenwerking en taakverdeling jeugdwerkgroep .................................................. 6 

2. Activiteiten van de jeugdwerkgroep in 2020 en 2021 ................................................. 6 
a. Kinderworkshops in DBIEB ...................................................................................... 6 
b. Kinderactiviteiten in/samen met het Natuurmuseum Fryslân ................................ 6 
c. Activiteiten met scholen ........................................................................................... 7 

Tuinvogeltelling .............................................................................................................. 7 
Slootjesdag – “Sloot in de klas en met de klas naar de sloot” ......................................... 7 
Bodemdieren – “De Bodem leeft!” .................................................................................. 7 
Kinderboekenweek ......................................................................................................... 7 
IVN Binnenbos ............................................................................................................... 7 
Tiny Forest – Kronenburgerpark ..................................................................................... 7 

d. Slootjesdag................................................................................................................ 8 
e. Excursies / andere buitenactiviteiten ....................................................................... 8 

Wijkmoestuin .................................................................................................................. 8 
f. Promotieactiviteiten ................................................................................................... 8 
g. Scholingsactiviteiten ................................................................................................. 8 

3. Planning van activiteiten van de jeugdwerkgroep voor 2022 .................................... 9 

4. Bijlage: Activiteitenoverzicht Jeugdwerkgroep IVN Afdeling Leeuwarden 2020-
2021 ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 

1. Jeugd werkgroep in 2020 & 2021 

2. Samenstelling jeugdwerkgroep 

 
In januari 2020 bestond de jeugdwerkgroep uit 4 vaste leden: Els Bultsma, Liesbeth 
Bergsma, Lysbet Hoekstra-Migchels en Tineke Vernhout. 
 
Tot ons grote verdriet moesten we in december 2020 afscheid nemen van Liesbeth 
Bergsma. Ze heeft tot het einde meegeleefd met de jeugdwerkgroep. Ook toen het voor haar 
fysiek niet meer mogelijk was om deel te nemen aan de activiteiten zelf, genoot ze van de 
activiteitenberichten in onze Appgroep en leverde daar zo nu en dan haar bijdrage met 
ideeën etc.  
 
In 2020 en 2021 werd de groep verder ondersteund door: 

• Elize Poelenije en haar zoon Thomas (basisscholier) 

• Lize en Lieke Hoekstra (basisscholieren) 

• Jelle Hoekstra en Stijn Heida (beide oud maatschappelijke stagiaires van 2018) 

• Jippe Hoekstra 

• Femke Heida 

• Heleen Witteveen (middelbare scholiere) 

• Karin Akkerman 

• Rienk Versloot 
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3. Samenwerking en taakverdeling jeugdwerkgroep 

 
Eén a twee weken voor een geplande workshop/ activiteit was er een kort overleg voor de 
taakverdeling en invulling van de workshop/activiteit (presentatie, materiaal voor uitleg en 
knutselactiviteit, zekerstellen van voldoende begeleiding, etc.). De meeste communicatie 
vind plaats via de WhatsApp groep van de jeugdwerkgroep. 
De jeugdwerkgroep coördinator, Lysbet Hoekstra-Migchels,  functioneerde als 
contactpersoon voor het plannen van de activiteiten met dbieb, Natuurmuseum Fryslân en 
scholen. 
Tineke Vernhout was de contactpersoon voor het project van de wijkmoestuin in Aldlân. 
 
Activiteiten van de jeugdwerkgroep in 2020 en 2021 
 
Voor het jaar 2020 en 2021 stonden weer verschillende jeugdactiviteiten op de agenda. 
De workshops in januari en maart 2020 konden nog plaatsvinden voordat de eerste Corona- 
Lock down werd afgekondigd. 
 
Hierdoor kwamen diverse activiteiten te vervallen maar door verschillende activiteiten aan te 
passen konden er toch nog veel activiteiten (m.n. buiten) toch door gaan. Hiervoor werd veel 
overlegd met de gemeente Leeuwarden en de IVN protocollen ter controle van de op dat 
moment geldende maatregelen. 

4. Kinderworkshops in DBIEB 

 
In 2020 en 2021 werden er met veel succes verschillend kinderworkshops gehouden in de 
werkplaats van dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Deze vonden steeds op zondagen 
van 14:30 tot 15:30/16:00 uur plaats. Bijna alle workshops waren volgeboekt (15 
deelnemers). 
Vanaf ca. 13:00 werd begonnen met het klaarzetten van de tafels, stoelen en het materiaal 
en meestal werd er door geknutseld tot ca. 16:00 uur.  
 
Zo werden er workshops gegeven over: 

- Tuinvogels (1x 2020, 2021 omgezet in bubbelworkshop) 
- Moestuin (2x: 2020 en 2021) 
- Hoe zwemt een vis (cancelend) 
- Opruimers van de natuur (2x: 2020 en 2021) 
- Paddenstoelenexcursie (2x: 2020 en 2021) 
- Kerstversiering uit de natuur (1x 2020, 2021 omgezet in bubbelworkshop) 

 
Details van deze workshops, en ook de andere activiteiten, zijn te vinden in de bijgevoegde 
Excel tabel. Hierin staan ook links naar verschillende verslagen van diverse 
workshops/publicaties ed.  
 
Kinderactiviteiten in/samen met het Natuurmuseum Fryslân: Op de planning voor 2020 stond 
om een workshop in het kader van “GIF” in het Natuurmuseum voor de herfstvakantie. Deze 
workshop over “giftige bodemdiertjes” (o.a. duizendpoten ed.) kon door Corona-restricties 
helaas niet doorgaan. In 2021 werden daardoor ook geen jeugdworkshops door het IVN in 
het Natuurmuseum gehouden. Er werden wel ander activiteiten buiten het Natuurmuseum 
samen met de educatieve staf van het Natuurmuseum georganiseerd:  
Zo werkte Lysbet Hoekstra-Migchels mee als IVN vrijwilliger aan het “Natuur-om-de-Hoek” 
pilot project van het Natuurmuseum op IKC de Kinderkoepel (september 2021 t/m jun 2022): 
o.a. het geven van bodemdierenlessen.  Als alternatief voor de gezamenlijke slootjesdag 
werden er buiten natuurlessen nabij scholen aangeboden. De slootles werd verzorgd door 
IVN vrijwilligers en de parallelle bomenles door de educatieve staf van het Natuurmuseum.   
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5. Activiteiten met scholen 

 
In 2020 en 2021 werden er meer natuurlessen aan scholen verzorgd. Zoals voorgaande 
jaren werden er lessen gegeven rondom de tuinvogeltelling, bodemdieren, slootjesdag, … 

Tuinvogeltelling 

In 2020 konden de tuinvogellessen en excursie nog doorgaan met enkele schoolgroepen. In 
2021 viel dit nog in de lockdown tijd en werd er materiaal geleverd aan een school om dit als 
“Thuisopdracht” aan hun leerlingen te sturen. 

Slootjesdag – “Sloot in de klas en met de klas naar de sloot” 

In 2020 en 2021 werden er verschillende slootlessen gegeven aan schoolgroepen in de 
nabijheid van hun school. De gegevens werden (bijna) altijd ingevoerd op Waterdiertjes.nl. 
Voor de bovenbouw werd het Citizens Science pakket van Natuur en Milieu aangevraagd 
waarbij ook buisjes voor waterkwaliteitonderzoek werden afgenomen. Zie voor de details de 
activiteitenlijst. 

Bodemdieren – “De Bodem leeft!” 

In 2020 en 2021 werden er verschillende bodemdierenlessen gegeven aan schoolgroepen in 
de nabijheid van hun school. Zie voor de details de activiteitenlijst. 
Hiervoor werd er steeds contact op genomen met het NIOO/KNAW die voor de betreffende 
scholen pakketjes opstuurde met zoekkaarten, posters, lesbrieven en het leuke 
“ondersteboven” boekje over 25 bodemdiertjes. 
 
Kinderboekenweek 
Nieuw in 2021 was dat er gekeken werd naar het lespakket opgesteld door IVN Noord voor 
de Kinderboekenweek voor basisscholen. Hieruit werd de “Wespen”les voor de middenbouw 
uitgewerkt tot een les met 4 stations. Deze les werd aan 3 middenbouw groepen 5/6 
gegeven. Zie voor details de bijgevoegde activiteitenlijst. 

IVN Binnenbos 

In 2021 was een schoolgroep 5/6 van IKC De Sprong één van de klassen die uitgekozen 
waren om mee te doen met de pilot van het IVN Binnenbos project. Voor de praktische 
uitvoerig van de lessen werd de jeugdwerkgroep gevraagd om te helpen. Omdat deze school 
3 groepen 5/6 had werd het project samen met de school en ouders uitgebreid zodat alle 3 
groepen mee konden doen aan dit project. Het was een succes en er wordt gekeken hoe het 
haalbaar (m.n. financieel i.v.m. materiaal) is om dit te herhalen. 

Tiny Forest – Kronenburgerpark 

Op 10 december 2020 was het eindelijk zover: De aanplant dag van de geplande Tiny Forest 
in het Kronenburgerpark in Camminghaburen in Leeuwarden was aangebroken. Op deze 
locatie waren de groepen 5 en 6 van 4 scholen uit Camminghaburen betrokken bij het project 
(IKC De Wielen, IKC Trianova, IKC Alexia (voorheen Dr. Algra) en IKC De Sprong). Dit 
project wordt normaal begeleidt door IVN beroepskrachten. Er gold een strikte beperking van 
het aantal volwassen begeleider. Toeschouwers waren niet toegestaan. Omdat Lysbet 
Hoekstra-Migchels actief lesgeeft aan scholen in de wijk en haar eigen kinderen in de 
betroffen klassen 5/6 zaten, werd zij vanuit het IVN aangewezen als degene die samen met 
de IVN beroepskracht Anja Dijkstra het aanplanten met de groepen mocht begeleiden. 
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Slootjesdag  
De geplande Slootjesdag in het Leeuwarderbos ging in 2020 niet door. In 2021 waren er nog 
steeds strenge regels. Hierdoor werd besloten de Slootjesdag 2021 niet als grote openinloop 
activiteit  in het Leeuwarderbos te houden. Na veel overleg met de gemeente werd er 
toestemming gegeven om een “kleine” slootjesdag” in Camminghaburen te houden. Voor 
kinderen uit deze wijk, begeleidt door vrijwilligers wonend in de wijk. Via het IVN persbericht 
meldden zich al gauw enkele reporters en zo werd deze lokale activiteit door meerdere 
fotograven vastgelegd. Er werd 3 rondes gehouden met ieder 15 kinderen die over 3 
groepen werden verdeeld. Zo kon er voldoende afstand gehouden worden tussen de 
volwassen begeleiders. Super trots waren de deelnemers toen bleek dat ze op de 
voorpagina van de Huis-aan-huis stonden op de woensdag na de slootjesdag.  

Excursies / andere buitenactiviteiten 

Wijkmoestuin 

Het wijkmoestuinproject in Aldlân kwam in 2020-2021 vrijwel geheel stil te liggen. 
In 2022 hopen we dat dit weer op gang komt. Tineke Vernhout heeft zich aangemeld om 
hiermee weer verder aan de slag te gaan. 
 
In 2020 en 2021 werden geen andere extra activiteiten gepland. 
 

Promotieactiviteiten 

De workshops die het IVN organiseert in dbieb werden en worden via de website van dbieb 
op het internet aangeboden. Tevens staan deze activiteiten vermeld in de folders van dbieb 
als “IVN” activiteiten. Alle ouders van basisschoolleerlingen in Leeuwarden en omgeving 
hebben aan het begin van het schooljaar een folder gekregen waarin de activiteiten (inclusief 
die van het IVN) via dbieb aangeboden worden. De IVN jeugdwerkgroep levert de foto en 
tekst voor de activiteit aan dbieb, Elisabeth Slager. Hierna wordt die door dbieb op de 
website geplaatst.  
 
Voor de organisatie van de slootjesdagen werd Lysbet Hoekstra-Migchels kort voor het 
slootjesdag weekeinde geïnterviewd door Omrop Fryslân: Een korte uitleg van het belang 
van de sloot en de biodiversiteit van het slootleven gevolgd door het noemen van de IVN 
slootjesdag activiteiten in Friesland in 2021. 
 
Op 2 oktober 2021 promootten Karin Akkeman en Lysbet Hoekstra-Migchels het IVN als 
onderdeel van de “mini-bijenworkshop” campagne van NL Zoemt bij het Groencentrum in 
Witmarsum.Aan alle scholen waar lessen werden gegeven werden ook folders voor IVN 
lidmaatschap, en bij slootlessen ook IVN zoekkaarten, uitgedeeld. 

Scholingsactiviteiten 

Op 27 augustus 2021 volgde Lysbet Hoekstra-Migchels samen met Karin Akkerman van IVN 
De Wâlden een trainingsworkshop in Zwolle van NL Zoemt met het doel om samen mini-
workshops in tuincentra te geven aan jong en oud.  
 
In november 2021 heeft Lysbet Hoekstra-Migchels met succes de tweejarige opleiding tot 
Natuurgids, gegeven door IVN Leeuwarden e.o en IVN De Wâlden, afgerond. 
 
 
 
 
 
  



9 

 

Planning van activiteiten van de jeugdwerkgroep voor 2022  
 
Het jaar 2022 is al bijna voorbij. De eerste maanden golden er nog Corona restricties. 
Daarna konden we ons vast programma weer uitvoeren: 

- workshops via dbieb: BOSK bomen, bodemdiertjes, paddenstoelen en nog op het 
programma “kerstversiering uit de natuur” (18-12-2022) 

- slootjesdag met het Natuurmuseum in het Leeuwarderbos, dit keer met als 
uitvalsbasis Het rustpunt van het buitencentrum. Hiermee hebben we en goed 
contact opgebouwd dat veel perspectief bied voor het organiseren van toekomstige 
“buiten” activiteiten. 

- Diverse activiteiten met scholen 
 

In 2022 heeft het IVN, beroepsorganisatie, van de gemeente Leeuwarden de opdracht 
gekregen een NDE (Natuur en duurzaamheidseducatie platform) op te zetten. Hierbij wordt 
ook de jeugdwerkgroep betrokken. Lysbet Hoekstra-Migchels geeft bodemdieren gastlessen 
aan scholen als onderdeel van het Bodemdiertjesproject. Zo zijn er dit najaar al lessen 
gegeven aan 5 scholen. In het voorjaar volgen er nog (minstens) vijf.  
 
Inmiddels is de planning voor 2023 begonnen en kijken we uit naar en jaar waarin we 
hopelijk weer vrijuit activiteiten kunnen organiseren.  
 
Verslag geschreven door Lysbet Hoekstra-Migchels 
5 november 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


