Jaarverslag IVN afdeling Leek‐Nietap 2013
Inleiding
Dit jaarverslag is op hoofdlijnen. Veel informatie is terug te vinden in de Wielewaal en op de
website.

Dit jaar heeft onze afdeling een bescheiden groei doorgemaakt van 126 leden naar 137 leden
en 2 donateurs.
Bestuurssamenstelling.
Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende vijf bestuursleden:
 Garmt Renkema, voorzitter
 Lyda v.d. Molen, gewoon lid
penningmeester
 Edith Barf, secretaris
 Nynke Tacoma, algemeen lid
 Alice Botma, aspirant lid
algemeen lid

sinds 1 september 2009
sinds 17 april 2008
sinds 1 juli 2009
sinds 18 april 2013
sinds 24 maart 2011
sinds 19 oktober 2011
sinds 18 april 2013

Het bestuur mag volgens de statuten uit maximaal 7 personen bestaan.
Herman de Meijer voert de ledenadministratie uit en beheert de website. Hiervoor is het
bestuur hem zeer erkentelijk.
Ledental
Het jaar 2013 zijn we begonnen met 126 leden en aan het eind van dat jaar zaten we op 137
leden en 2 donateurs. Een groot deel van deze nieuwe leden heeft zich aangemeld naar
aanleiding van concrete IVN-activiteiten, presentaties op markten etc., en niet te vergeten
onze prachtig uitgevoerde Wielewaal, die veel waardering krijgt en daarmee een mooi
visitekaartje is.
Natuurgidsencursus
Het jaar 2013 stond opnieuw in het teken van de Natuurgidsencursus, die we gezamenlijk met
IVN afdeling Grootegast e.o. organiseren.
Vanuit onze afdeling zijn Alice Botma, Herman de Meijer en Garmt Renkema
vertegenwoordigd in het cursusteam. Dat vraagt van hen een forse tijdsinvestering. Op 4
september 2012 ging de Natuurgidsencursus met 32 deelnemers van start; eind 2013 zijn 26
cursisten nog actief. Diverse cursisten hebben stage gelopen bij onze afdeling, w.o. bij de
plantenwerkgroep, de redactie van de Wielewaal, de activiteitencommissie, en hebben een
bijdrage geleverd aan het organiseren van excursies etc. We hopen dat deze cursus nieuwe
enthousiaste natuurgidsen gaat opleveren voor onze afdeling.
Huisvesting
Vorig jaar is het besluit genomen dat we een eigen plek krijgen in boerderij Cazemier in
Tolbert. Daar kunnen onze verenigingsactiviteiten plaatsvinden en een deel van onze
excursies/fietstochten starten. De eerste activiteit was een fietsexcursie door het
Westerkwartier op 30 juni, georganiseerd door het IVN/Groninger Landschap met als

startpunt. Hoewel de catering nog niet helemaal klaar was werden de excursiegangers
uitstekend verzorgd. In november werd in de grote zaal van Cazemier een lezing gehouden.
Begin 2014 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en vergadert het bestuur
voortaan in de CazemierBoerderij.
PR-activiteiten
Ook dit jaar heeft het bestuur veel aandacht geschonken aan het vergroten van de bekendheid
van onze IVN afdeling. Dankzij enkele enthousiaste leden en cursisten (van de
Natuurgidsencursus) waren we éénmaal op de Streekproductenmarkt en op Manifestatie van
Boer en Natuur bij museum ‘t Rieuw in Nuis met een IVN-kraam vertegenwoordigd.
Door Edith Barf is een bijzonder fraai uitgevoerde Natuurwandeling op Nienoord ontwikkeld,
die zowel voor oud als jong aantrekkelijk is. De enige tijd geleden uitgebrachte Turffietspuzzel-route rond Leek, met name geschikt voor (groot)ouder(s) en (klein)kind(eren), zal
worden herzien.
Wielewaal
De Wielewaal is dit jaar dankzij de enthousiaste redactie en diverse auteurs 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 zij we
hen zeer erkentelijk.
Nienoordsingel
Onze IVN afdeling is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep en de beide werkgroepen, die
over de uitvoering adviseren. Herman de Meijer, Laus Paagman en Garmt Renkema
vertegenwoordigen de IVN daarin. Dit jaar stond in het teken van uitvoering van fase 2. Fase
2 gaat om het deel van de beukenlaan vanaf de S-bocht naar Midwolde. Deze laan is tot aan
het Molenwijkje volledig vernieuwd en langs het resterende deel tot Midwolde zijn de bomen
blijven staan.
Helaas zijn in fase1veel bomen dood gegaan. Deze zijn in het voorjaar van 2013 vervangen.
Ook is besloten dat een dam naar het hertenkamp zal worden vervangen door een houten
brug.
In het najaar zijn op initiatief van het IVN door schoolkinderen en cliënten van de Zijlen
36.000 stinsenbollen geplant. Deze staan voor het grootste deel langs het eerste deel van de
Nienoordsingel, tussen de ingang aan de Bosweg en de Borg.
Samenwerking met andere organisaties.
Voor tal van organisaties organiseren wij op verzoek excursies etc. Zo hebben wij voor de
fietsclub Westerkwartier een fiets-struunroute georganiseerd. Ook hebben we voor De
Schutse een bustocht voor senioren gehouden via de zgn. monnikenroute van Terheyl (ooit
een strafkolonie) en het Natuurschoonbos naar het Kloostermuseum in Aduard.
Dit jaar was er opnieuw een goede samenwerking met het Groninger Landschap. We
hebben op 30 juni een gezamenlijk een fietstocht georganiseerd door het Westerkwartier met
op verschillende punten langs de route uitleg. De IVN plantenwerkgroep inventariseert onder
meer eigendommen van het Groninger landschap.
We hebben op verzoek van de Stichting Dotterbloem een plantenexcursie aan het Wilgenpad
begeleid.
De samenwerking met de gemeente Leek kwam vooral tot uitdrukking in het project
Nienoordsingel. Verder is op 10 mei voor de gemeente een natuurwandeling over Landgoed
Nienoord gegidst tijdens de Europa-kijkdag. Datzelfde was de bedoeling op 31 augustus,
tijdens de open dag van de gemeente Leek. Helaas waren er toen geen deelnemers.

Dit jaar is een samenwerking gestart met De Oude Ulo, door een dagdeel te verzorgen binnen
de zogenaamde nooit-niks-te-doen-dagen in de schoolvakanties (nu: Herfstkids of Lentekids).
In de voorjaarsvakantie van 2013 zijn er vetbollen gemaakt. In de meivakantie is geprobeerd
een natuurspeurtocht te organiseren. Dit is uiteindelijk verschoven naar de herfstvakantie,
maar werd toen een doorslaand succes met ruim 70 deelnemende kinderen. Veel dank gaat uit
naar alle IVN vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen. Deze samenwerking bevalt goed
en zal worden voortgezet in 2014.
Verder is zijn we gevraagd door zowel het Alpha-college als ITOM Taalburo in Tolbert om
een aantal natuurlessen te geven aan allochtonen in die Nederlands aan het leren zijn, als
voorbereiding op de inburgeringscursus. In het voorjaar zijn twee binnenlessen gegeven en is
een excursie geleid. In het najaar zijn nogmaals twee excursies geleid. Ook hier komt wellicht
een vervolg op in 2014.
Afdelingsactiviteiten
Het organiseren van excursies, wandelingen, fietstochten, lezingen en cursussen is onze
kerntaak en dat moet zo blijven. Elk najaar hebben we een overleg met beide
vrijwilligersteams van het Groninger Landschap om de activiteiten op elkaar af te stemmen.
Er is ook dit jaar een grote verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd. Voor elk wat wils,
zowel voor kinderen (bijv. slootjesexcursie) als voor ouderen (excursie met busjes). De
deelnemersaantallen varieerden van 9 tijdens de voorjaarswandeling in maart tot tegen de 40
bij de paddenstoelenexcursie in oktober.
Om een paar bijzonderheden uit te lichten: in januari werd er door cursisten van de
natuurgidsencursus een GPS-tocht georganiseerd door de bossen bij Veenhuizen. Dit werd
heel goed bezocht. Begin augustus hebben we met verrekijkers en telescopen sterren gekeken
nabij het Leekstermeer, waarbij het vooral voor de aanwezige kinderen heel spannend was om
in het donker buiten te zijn. Eind augustus was er een heerlijke brunch in het weiland van
biologisch melkveebedrijf An de Niedijk in Enumatil. De koeien liepen gezellig om de etende
mensen heen, terwijl men kon genieten van gedichten in het Westerkwartiers van Willem
Tjebbe Oostenbrink. Zoals elk jaar was ook de Nacht van de Nacht in oktober een groot
succes. Zowel de kinderexcursie met de Nachtwachter als de vaartocht op het Leekstermeer
was helemaal vol en voor beide excursies was een wachtlijst.
Plantenwerkgroep
Dit jaar hebben we de volgende gebieden geïnventariseerd: een deel van de Ecologische
verbindingszone tussen Coendersbosch en het Dwarsdiep (op verzoek van het Groninger
Landschap), de particuliere natuurtuin van Thea Meester in Marum, het natuurgebied aan het
Wilgepad (op verzoek van Stichting Dotterbloem) en de Jilt Dijksheide (eigendom van
Staatsbosbeheer).
De werkgroep kreeg versterking van een viertal cursisten van de Natuurgidsencursus. Zij
hebben de inventarisaties van het Wilgepad gebruikt als basis voor een fraai vorm gegeven
flyer. Deze flyer kan onder meer gebruikt worden bij excursies.
Website: www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap
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 probeert onze 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 aanbod aan excursies,
lezingen en cursussen.

