Jaarverslag IVN afdeling Leek‐Nietap 2014
Inleiding
Het jaarverslag geeft op hoofdlijnen weer wat er in de afdeling Leek‐Nietap in 2014 is gebeurd.
Uitgebreidere informatie is te vinden in ons verenigingsblad de Wielewaal en op de website.
Het is verheugend te melden dat ons ledental tot boven de 150 is gestegen. Het 150e lid is met
bloemen welkom geheten. Onze afdeling is in een jaar gegroeid van 137 leden naar 153 leden.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende vijf bestuursleden:
Garmt Renkema,
voorzitter
Lyda van der Molen, penningmeester
Edith Barf,
secretaris
Nynke Tacoma,
algemeen lid
Alice Botma,
algemeen lid
In de ledenvergadering van 2014 is besloten om Marianne Weits te benoemen als penningmeester
bij het vertrek van Lyda van der Molen.
Een belangrijke taak wordt uitgevoerd door Herman de Meijer. Hij beheert de ledenadministratie en
de website. Deze taak is hij blijven doen nadat hij in het landelijk bestuur van de IVN is gekozen.
Ledental
Begin van het jaar 2014 was het aantal leden 137 en 2 donateurs. Eind 2014 is het ledental 153 en 3
donateurs. Een groot deel van deze nieuwe leden heeft zich aangemeld naar aanleiding van excursies
en lezingen maar ook via presentaties op markten. Ook het uitgeven van wandelroutes zorgt voor
nieuwe leden. Ons full‐colour verenigingsblad de Wielewaal is ook zeker een mooi visitekaartje.
Natuurgidsencursus afgerond
De natuurgidsencursus die startte in 2013 is in 2014 afgerond. Het was een gezamenlijke activiteit
met IVN afdeling Grootegast e.o. Vanuit onze afdeling zaten Alice Botma, Herman de Meijer en
Garmt Renkema in het cursusteam. Op 4 september 2012 ging de Natuurgidsencursus met 32
deelnemers van start; aan het eind van de cursus waren nog 26 cursisten actief. Diverse cursisten
hebben stage gelopen bij onze afdeling, zoals bij de plantenwerkgroep, de redactie van de
Wielewaal, de activiteitencommissie, en hebben een bijdrage geleverd aan het organiseren van
excursies. Op 20 september 2014 hebben we op landgoed Nienoord een terugkomochtend
georganiseerd voor de 12 nieuwe natuur gidsen van onze afdeling. We hopen dat zij actief zullen
gaan participeren binnen de afdeling.
Huisvesting
In 2014 hebben we als vergaderlocatie gebruik kunnen maken van de faciliteiten in de
Cazemierboerderij. In 2014 is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De grote zaal is
uitermate geschikt om grotere vergaderingen en lezingen te houden. Onze afdeling maakt daar
dankbaar gebruik van. We kunnen elkaar in samenwerking verstevigen. Zo werken we samen op het
gebied van natuur‐educatieve jeugdactiviteiten. In het kader van ‘Oktober Kindermaand’ kregen
kinderen op de Cazemierboerderij in Tolbert informatie over vogels, en een rondleiding in de
boerderij. Daarna mochten ze aan de slag met het maken van vogelhuisjes.
PR‐activiteiten
Op de streekproductenmarkt die gehouden wordt bij boerderij Oosterheerdt hebben we met een
kraam gestaan. Er was veel belangstelling voor het herkennen van de meegebrachte paddenstoelen

en de verschillende soorten naaldbomen. Ook stonden we met een kraam op de manifestatie van
Boer & Natuur.
Bij de opening van het toeristisch overstappunt (TOP) in Nietap heeft Laus Paagman als landgoedgids
een wandeling gegidst. TOP's zijn speciaal ingerichte plekken van waaruit je heerlijk kunt fietsen (en
wandelen) via bewegwijzerde en beschreven routes.
De door Edith Barf ontwikkelde Natuurwandeling op Nienoord wordt goed verkocht.
Als er lezingen en excursies worden gehouden dan worden daarvoor posters ontworpen en op
diverse plekken in Leek opgehangen. Daarnaast worden persberichten verstuurd naar de diverse
lokale kranten. Deze worden helaas niet altijd geplaatst en soms pas op het laatste moment.
Wielewaal
De Wielewaal is dit jaar dankzij de enthousiaste redactie en diverse auteurs ook weer driemaal
uitgebracht. De redactie streeft naar het uitbrengen van thema‐nummers. Dankzij een groot aantal
sponsoren is het mogelijk deze uitgave kostenneutraal uit te brengen. Daarvoor zijn we hen zeer
erkentelijk.
Nienoordsingel
De bomen in fase 1 en fase 2 vanaf vanaf de S‐bocht naar Midwolde zijn vervangen. Er is een
stinzenwandeling over Nienoord gehouden om de daar geplante bloeiende voorjaarsbollen te
bewonderen. Deze staan voor het grootste deel langs het eerste deel van de Nienoordsingel.
Samenwerking met andere organisaties
Voor tal van organisaties organiseren wij op verzoek excursies, helpen wij bij workshops voor
jongeren en voeren wij onderzoeken uit. Zo werken wij samen met het Groninger Landschap,
Staatsbosbeheer en de Stichting Dotterbloem. In 2014 heeft de Plantenwerkgroep natuurgebieden
van het Staatsbosbeheer en het Groninger landschap geïnventariseerd. Gezamenlijk met het
Groninger Landschap is er vanuit de Coendersborch een fietstocht georganiseerd. Ook is er voor de
fietsclub(TFC) Westerkwartier een fietsstruuntocht uitgezet en begeleid in het westelijk deel van het
Zuidelijk Westerkwartier met als rustpunt de Hof van Arcadia bij de Jilt Dijksheide(Opende).
De samenwerking met de gemeente Leek heeft een vervolg gekregen. Op basis van een groeimodel
wordt een periodiek overleg gestart over in eerste instantie het beheer van Nienoord en de bomen in
de hele gemeente, maar dat kan uitgroeien naar meer groen (en fauna) in de gemeente Leek. Het
overleg heeft een adviesfunctie richting gemeente. Ook is onze afdeling door de gemeente gevraagd
te helpen bij de planteninventarisatie op het landgoed.
In 2014 is samenwerking met De Oude Ulo/Punt 1 voortgezet. In de voorjaars‐ en de herfstvakantie
doen we met een natuur‐gerelateerde activiteit mee in het Lentekids dan wel Herfstkids programma
op de donderdagmiddag. In de voorjaarsvakantie van 2014 waren er workshops over camouflage in
de dierenwereld. In de herfstvakantie van 2014 is een middag georganiseerd over diergedrag. Vooral
voorjaarsvakanties worden goed bezocht met rond de 60 deelnemende kinderen.
Als IVN maken wij onderdeel uit van de Natuur en Milieu Federatie Groningen. (NMF) Als stem van
de Groningse natuur‐ en milieubeweging vertegenwoordigt het NMF ruim 50 organisaties die zich
inzetten voor natuur, landschap, (leef)milieu en klimaat in de provincie. Nauw wordt samengewerkt
aan gezamenlijke groene doelen. Ook de activiteiten rondom de Nacht van de Nacht komen
(oorspronkelijk) uit de stal van de NMF. In 2014 deden wij mee aan een brainstormsessie.
Datzelfde gold voor de gebiedscoöperatie Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie is een
samenwerkingsverband van partners die zich richt op de ‘groene’ leefomgeving in de regio. Er wordt
verbinding gezocht met andere maatschappelijke organisaties, ondernemers, onderwijsinstellingen

en overheden om van elkaar leren en te innoveren. Dat levert voor de inwoners van het
Westerkwartier verbeteringen op in groene leefomgeving en een gezonde regio. Tevens wordt
gestreefd naar meerwaarde op het gebied van voedsel en water, biobased economy, recreatie en
toerisme. We deden in 2014 mee aan een brainstormsessie hoe je verbeteringen in de houtsingels
kunt meten. Dit in verband met de verantwoording richting subsidiegevers.
Afdelingsactiviteiten
Het organiseren van excursies, wandelingen, fietstochten, lezingen en cursussen is onze kerntaak.
Om de activiteiten af te stemmen hebben we overleg met de vrijwilligersteams van het Groninger
Landschap. Elk jaar vullen wij een bereikmeting in voor het landelijke IVN en het provinciale IVN.
Dit jaar hebben in totaal ongeveer 560 mensen onze afdeling op de een of andere manier
meegemaakt, hetzij als deelnemer aan een excursie, hetzij als bezoeker aan onze marktkraam. Alle
activiteiten zijn bij deze telling inbegrepen, ook deelname aan brainstormsessies en de zitting in
overlegorganen. Van de excursies weten wij precies hoeveel mensen er waren, namelijk 336, van de
bezoekers op de markt hebben we een schatting gemaakt.
Een overzicht van de activiteiten in 2014:
 De al eerder vermelde natuurgidsencursus
 3 lezingen, over ganzen op Spitsbergen, schapen hoeden en tuinvogels. De lezing over
tuinvogels was gebaseerd op de tuinreservatencursus van IVN en was zeer geslaagd. Er komt
in 2015 een vervolg op maar dan over insecten in de tuin.
 Winter‐ en voorjaarswandeling
 dauwtrappen samen met IVN afdeling Roden
 De jaarlijkse plantenexcursie op het terrein van de Zijlen, Sintmaheerd, begin juni.
 2 fietstochten, waaronder de jaarlijks terugkerende fietstocht i.s.m. het Groninger Landschap
in het laatste weekend van juni.
 Cultuurhistorische wandeling
 Paddenstoelenexcursie in het Natuurschoonbos
 Nacht van de Nacht: voor de kinderen was er weer de spannende ontmoeting met de
nachtwachter in het bos, en varen op het stille Leekstermeer.
 Slootjesexcursie
 Vogelhuisjes timmeren met kinderen op Boerderij Cazemier
 2 activiteiten in samenwerking met Punt 1/De Oude Ulo (zie elders in dit verslag).
Plantenwerkgroep
Dit jaar hebben we de volgende gebieden geïnventariseerd: petgatengebied Bakkerom, bij Boerakker
en de Jilt Dijksheide bij Opende, beide eigendom van het Staatsbosbeheer. Het gebied Bakkerom
hebben we tevens t.b.v. het Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) geïnventariseerd. Dat leverde
110 plantensoorten op, waarvan vele zeldzame, waaronder het moerasviooltje, reukgras en 16
zeggesoorten. Vooral het nieuw ontwikkelde deel van de Jilt Dijksheide is rijk aan plantensoorten(ca.
10 soorten), waarvan diverse beschermde soorten, w.o. kleine zonnedauw en bruine snavelbies.
Verder hebben we het gemeentebos in Zevenhuizen, de oeverlanden bij het Leekstermeer(monding
Leekster Hoofddiep en het natuurgebied bij de NAM locatie in Grijpskerk bezocht.
Website: www.ivn.nl/afdeling/leek‐nietap en facebook
Het activiteitenaanbod van onze afdeling is op onze website terug te vinden. Maar ook publicaties,
verslagen, ingezonden foto’s en actuele onderwerpen vinden hier een plaats. De site‐beheerder
Herman de Meijer zorgt ervoor de site zo actueel en aantrekkelijk mogelijk te houden. In overleg met
het bestuur vinden er voortdurend aanpassingen plaats. Het is een aanrader om de site regelmatig te

bezoeken, zodat u steeds op de hoogte bent van het meest actuele aanbod aan excursies, lezingen
en cursussen maar ook van de verslagen van die activiteiten.
Het gebruik van facebook willen wij bevorderen, dat is een sociaal medium waarmee veel meest
jongeren bereikt kunnen worden. Ook is afgesproken dat bij IVN activiteiten op de Cazemierboerderij
deze worden vermeld op die site en op hun facebook‐pagina. Op die manier versterken we elkaar
weer en maken we optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden en de faciliteiten op de boerderij.
Op de digitale nieuwsbrief van de Cazemierboerderij kun je je eenvoudig abonneren.

