JAARPLAN 2019 IVN AFDELING ZOETERMEER e.o.
I

Doelstelling IVN Afdeling Zoetermeer

1.
Doelstelling
IVN, afdeling Zoetermeer e.o. (verder te noemen IVN) wil bijdragen aan een duurzame
samenleving: een samenleving die (mede) gericht is op het behoud van de biodiversiteit in
de natuur en daardoor op de vitaliteit van de aarde, ook voor toekomstige generaties. IVN
zet zich daarom in voor meer natuur en een rijke natuur, en voor het behoud van landschap
en milieu binnen Zoetermeer en omstreken. IVN wil daartoe de bevolking, inclusief degenen
die in enigerlei vorm zijn betrokken bij bestuurlijke besluitvorming, betrekken bij natuur,
landschap en milieu. IVN wil daarbij bijdragen aan de bewustwording van de relaties tussen
de mens, zijn cultuur en de levende en de niet-levende omgeving en op deze wijze het zich
mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie willen leven met die levende en nietlevende omgeving bevorderen. In de middelen die IVN hanteert om deze doelstellingen te
bereiken staat educatie voorop. Het gaat daarbij om kennisoverdracht, maar ook om het
leren ontdekken en het stimuleren van de verwondering over en de beleving van de natuur.
Indien nodig, werkt IVN ook mee aan het daadwerkelijk beschermen van natuur, milieu en
landschap.
2.
Planning voor 2019
Voor de inbedding van IVN Zoetermeer binnen de regionale en landelijke IVN, en voor de
organisatiestructuur van IVN Zoetermeer verwijzen wij naar het jaarverslag en de website
van onze afdeling. We willen ons in het navolgende met name richten op de plannen voor
2019. Daarbij willen wij de voor dit jaar aangekondigde omslag van ‘publieksactiviteiten’,
d.w.z. een open aanbod aan activiteiten en excursies, naar meer doelgroepgerichte
activiteiten voortzetten: samenwerking met en een aanbod aan specifieke doelgroepen als
zorginstellingen en buurtverenigingen.
Een aantal jaarlijks terugkerende, succesvolle activiteiten voor een breed publiek staan ook
voor 2019 weer op het programma.
II

Activiteitenplanning

A.

Publieksactiviteiten

A.1. Westerparkdag
IVN en de Natuurtuin organiseerden in 2018 de Westerparkdag, samen met andere
(natuur)verenigingen. Ook voor 2019 wordt ernaar gestreefd deze dag weer te organiseren.
Vanwege de complexiteit van de organisatie van dit evenement en het tekort een
menskracht wordt ook gezocht naar alternatieven.
A.2. Slootjesdagen
Met een schepnet, loep en zoekkaart gaan we op zoek in de sloot. Speuren naar kleine
rovers zoals de larve van de libel en de geelgerande waterkever.De landelijke IVNslootjesdagen worden in Zoetermeer gehouden op 15/16 juni.
A.3. Annet de Jong-lezing
De jaarlijkse Annet de Jong-lezing wordt georganiseerd door de Vogelwerkgroep, KNNV en
IVN Zoetermeer in samenwerking met gemeente Zoetermeer. Deze lezing wordt op 3 april
gehouden, met als thema: insecten..
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A.4. Paddenstoelendag
Voor de derde opeenvolgende keer zal IVN Zoetermeer de paddenstoelendag organiseren,
een jaarlijks terugkerend evenement en uiteraard een herfstgebeuren. In 2019 wordt deze
dag gehouden op 13 oktober.
B.

Doelgroepen

B.1.a Instellingen algemeen/ouderen
Thema Natuur & Ouderen: De werkgroep Natuur en Ouderen verzorgt al vele jaren
activiteiten voor zorginstellingen en zullen dat ook in 2019 blijven doen. De activiteit
betreft presentaties met de Natuurkoffer, met als doel door middel van de Natuurkoffer de
ouderen de natuur te laten beleven. Voor 2019 heeft de werkgroep 8 presentaties
gepland: in elke seizoen 2.
B.1.b. Buytenhaghe
Met Buytenhaghe wordt in 2019 zoveel mogelijk voortgeborduurd op de initiatieven van
2018: het vergroende dakterras wordt onderhouden, voor de wandelkaart voor het
Binnenpark zoeken we een groter bereik. Periodiek overleg zal plaatsvinden om de
vergroening van de zorginstelling in haalbare stapjes te vergroten.
B.2. Buurt- en wijkverenigingen
B.2.a. De Balijhoeve: De Balijhoeve krijgt in de toekomst een nieuw gezicht. Behalve de
functie van kinderboerderij krijgt het ook een educatieve en zorgfunctie. IVN zal partner
worden in de Stichting Vrienden van de Balijhoeve, die deze functies mogelijk wil maken.
B.2.b. Hof van Seghwaert : In 2018 is voor het eerst samengewerkt met het Hof van
Seghwaert, met een kinderactiviteit. We willen deze samenwerking ook in 2019
voortzetten, met een of meer excursies rond het Hof.
B.3. Scholen/kinderen
Met en op de kinderboerderijen worden in 2019 minimaal twee keer activiteiten
georganiseerd.
C.

Publieks- en overige activiteiten van werkgroepen

C.1. Thema vlinders
In de periode van april tot en met september worden de vlinders geteld op de ‘vlinderroute’ in
het Westerpark. De tellingen worden doorgegeven aan de Vlinderstichting. Van mei t/m
september worden met leden van KNNV en VWG libellen geteld in het libellenreservaat. In
de zomermaanden zal een vlinder- en libellenexcursie worden georganiseerd.
C.2
Wandelingen met natuurbeleving en verhalen van de Wolfclan
Er zal in 2019 jaar weer elk seizoen een wandeling worden aangeboden. Volgens de
principes van het Noord-Canadese Medicijnwiel wordt er elke wandeling een Element
besproken. Daarbij worden er riituelen aangeboden om de natuur anders te beleven. .
Daarnaast zullen mogelijk wandelingen worden aangeboden met alleen natuurbeleving als
centraal thema.
C.3
Thema Natuurfoto’s
De fotowerkgroep organiseeert in het voor- en najaar een fotowandeling, waarin de
natuurgidsen tips geven voor het maken van een mooie natuurfoto.
C.4
Thema Geneeskrachtig en eetbaar
De werkgroep organiseert in 2019 minimaal 2 excursies.
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C.5
Thema Bomen en thema Mossen
De werkgroep bomen zal in 2019 twee excursies verzorgen, en daarnaast een gezamenlijke
excursie met de werkgroep mossen.
C.7. KNNV – planten
KNNV organiseert samen met IVN plantenzoektochten.
III

Ondersteunende activiteiten

PR-groep
Onder PR vallen de hieronder genoemde activiteiten. De ‘oude’ pr-groep functioneert niet
goed. We hebben dan ook het voornemen om de PR-groep te vernieuwen, uit te breiden en
anders te laten werken. PR vinden wij van groot belang. Indien er geen belangstelling onder
de leden is, zal extern worden gezocht.
De PR-groep zal een notitie maken over de wijze waarop leden een bijdrage kunnen leveren
aan de onderstaande sociale media.
A.
Website
In de afgelopen jaren heeft de website een behoorlijke verandering ondergaan. Er wordt
gebruik gemaakt van de format van de landelijke website. In 2019 gaan wij in deze nieuwe
omgeving verder.
B.
Lelieblad en Flits
Lelieblad: Doel: leden, donateurs en andere geïnteresseerden informeren over algemene
en/of specifieke onderwerpen en evenementen betreffende de natuur.
Planning: er zullen vanaf 2019 2 edities verschijnen i.p.v. 4, vanwege de kosten en het
gebrek aan inbreng van leden voor ons blad.
Flits: Doel: maandelijks informeren van leden, donateurs en relaties over actuele
aangelegenheden die niet kunnen wachten op het volgende Lelieblad, met incidenteel daar
tussendoor een extra urgent bericht.
C.
Facebook en Twitter
De afgelopen jaren heeft IVN Zoetermeer nauwelijks gebruik gemaakt van Facebook en
Twitter. Gelukkig hebben enkele leden aangeboden, om deze sociale media te beheren.
Sinds kort functioneert ook Facebook weer volledig. Aan de leden wordt gevraagd bij
activiteiten ook gebruik te maken van Facebook en Twitter.
IV

Samenwerking en vertegenwoordigingen

1.
Stichting Natuurlijk Zoetermeer
Met deze stichting zoeken IVN en andere organisaties naar een mogelijkheid ‘t Westpunt te
optimaliseren dan wel naar een andere geschikte locatie voor een bezoekerscentrum. Deze
activiteiten staan op dit moment nog op een laag pitje, en ook voor 2019 zijn er voorlopig
geen ontwikkelingen te verwachten.
2.
Samenwerking andere natuur- en milieuorganisaties
Op verschillende manieren werkt IVN samen met diverse organisaties. Met sommige nauwer
dan met andere. De KNNV, afdeling Zoetermeer en de Vogelwerkgroep Zoetermeer zijn de
organisaties waarmee het meest wordt samen gewerkt. Vooral het overleg met de gemeente
aangaande het beheer van het gemeentelijk groen is hiervan een goed voorbeeld. IVN
Zoetermeer is met de KNNV in overleg over een samengaan van beide organisaties.
3.

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
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Dit team zal de ontwikkelingen rond het Buytenpark blijven volgen en daarbij vooral de
gestelde voorwaarden proberen te borgen.
4.
‘t Westpunt.
IVN wil in samenwerking met verwante natuur- en milieuorganisaties, verenigd in de
Stichting ’t Westpunt, in en bij ’t Westpunt informatie aan het publiek verstrekken over natuur
en milieu in het algemeen, wandel- en fietsroutes e.d. uitdelen en tentoonstellingen
organiseren en inrichten. IVN zal, net als in 2018 ’t Westpunt openstellen bij voldoende
menskracht.
5.
Relatie met de gemeente
NME: Binnen het NME-overleg heft IVN gepleit voor meer samenwerking op thema’s. Op
voorstel van IVN is vervolgens gekozen voor het thema Gezondheid en vitaliteit door natuur.
In 2018 wordt dit thema gecontinueerd, en ingevuld met concrete aktiviteiten.
IVN Zoetermeer overlegt samen met KNNV en VWZ twee keer per jaar met de gemeente
over het groenbeleid (maaien, snoeien, natuurbeheer). Het beleid wordt als nuttig ervaren
hoewel in de uitvoering soms sprake is van een spanning tussen natuurbelang en
kostenefficiency.
6.
Gebruikersplatform Balij
Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van alle groepen die gebruik maken van de
Balij, waaronder IVN, bij elkaar met Staatsbosbeheer, om adviezen te geven en informatie uit
te wisselen.
7.
Overige organisaties
Onderzocht wordt de mogelijkheid tot samenwerking met andere organisaties, die zich met
natuur(beheer) bezig houden, zoals Zuidhollands Landschap, Bentwoud en De Groenzoom.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
Stichting ’t Westpunt
Gebruikersoverleg NME org.
IVN district Zuid-Holland
Overleg over het groen met
gemeente
Stichting Natuurlijk Zoetermeer
Kwaliteitspark Buytenweg
Gebruikersplatform Balij

Sinie de Jonge
Marco Lurks
Marco Lurks
Sinie de Jonge
Agnes van der Linde/Stef Poolman
Tanja van der Woud
Jeanne Dictus
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