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Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door het Bestuur van IVN
Westerkwartier e.o.

Beste leden, donateurs en andere lezers,
Bijgaand de derde editie van onze Nieuwsbrief. Het nieuwe contactorgaan waarmee we, dicht
op de actualiteit, u willen blijven informeren over actuele zaken.
Ondanks de afstand tot elkaar waar Corona ons toe aanzet, hopen we u met deze Nieuwsbrief
toch te laten zien dat we niet stil staan. Op het eind van de Nieuwsbrief leest u echter dat onze
net weer op gang komende activiteiten, helaas opnieuw stopgezet moeten worden i.v.m. de
huidige Coronadreiging.
Hartelijke groet,
Het afdelingsbestuur van IVN Westerkwartier e.o.

Onverschillig
(Column overgenomen uit Vakblad Tuin en Landschap met toestemming van de
auteur Connie Ettema – info@connielandscaping.nl )

De natuur slaat terug. Want de mens heeft de aarde zo
sterk uitgeput, dat de natuur ons nu straft met het
coronavirus. Deze gedachtengang impliceert een natuur die
een moraal heeft. Er zijn mensen die dit geloven, en die
tegelijkertijd zeggen dat de mens het enige hoogontwikkelde wezen op aarde is. Met
eigenschappen als mededogen, eerlijkheid, wederkerigheid, moraal en compassie.
Naast een natuur die dat allemaal niet heeft; die doodt en eet en koloniseert waar die zin in
heeft. Daar zijn diverse opmerkingen over te maken.
Het klopt dat een krokodil die een achtergebleven gazelle opeet, een reiger die een baby-eendje
verschalkt, een plant die gifstoffen uitscheidt zodat er geen andere planten zich kunnen
vestigen, geen tekenen van zielig of sorry vertonen.
Maar tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat ‘de mens’ de enige diersoort op aarde is, die
andere mensen -en dieren en gebieden en hele biotopen- vermoordt en vernietigt zonder reden
(waardoor de term ‘onmenselijk’ beter veranderd kan worden in ‘ondierlijk’ of ’onnatuurlijk’).
Want die leeuw blijft rustig liggen naast een langslopende kudde antilopes als hij/zij net de buik
vol heeft. En er zijn voorbeelden te over dat er in de natuur zorg voor weeskinderen, gevoel
voor rechtvaardigheid, rouw en verdriet bij verlies en bescherming van kwetsbaren plaatsvindt.
Twee dingen zijn sterk aanwezig op onze wereldbol: evolutie en balans. Evolutie betekent dat
dingen continu veranderen. Balans betekent dat een systeem een bufferend vermogen heeft.
Daarmee kan het de veranderingen aan.
En met die uitgangspunten heeft diezelfde natuur de luxe om onverschillig te zijn.

Landschap in de knel
Gedurende de afgelopen maanden zijn we tweemaal door
bezorgde burgers, c.q. aanwonenden, benaderd met vragen
over grootschalige landelijke ingrepen door agrariërs. Helaas
zien we ook in het Westerkwartier dat agrarische gronden te
vaak worden beheerd en ingezet als zijn het
industriegebieden. De productie staat daarbij voorop waarbij
schaduw gevende bomen, overhangende takken, sloten en laagtes alsmede ‘onproductieve’
randen en overhoekjes de productie schaden. Dit leidt tot ruig opgesnoeide bomen met veel
open wonden en beschadigingen alsmede weg geklepelde ruigte tijdens het broedseizoen
(Tolbert) en tot gedempte sloten, verwijdering van losstaande bomen, doodspuiten van alle
begroeiing met glyfosaat (RoundUp) en ophoging van karakteristieke laagtes met historische
kenmerken uit het vroegere Westerkwartier (Doezum). Het natuurbelang is daarbij vaak het kind
van de rekening.
Heel recent nog werden ons vragen gesteld over het gemeentelijk maaibeheer in bermen in
relatie tot biodiversiteit en insectenafname. Maar ook een vraag over het moedwillig stuk varen
van een groot veld gele plomp in het Leekstermeer en een vraag over mitigerende maatregelen
voor huismus, vleermuis en gierzwaluw bij een groepsgewijze woningenrenovatie werden ons
voorgelegd.
Hoewel ons deze landschappelijke vernielingen zeer aan het hart gaan, kunnen -en willen- wij
geen partij zijn bij dit soort zaken omdat van een direct belang geen sprake is.
Alleen in geval van misdadig of vergunning loos handelen kunnen we als IVN aangifte doen.
Onze rol ligt in het waar mogelijk bemiddelen, en partijen van de benodigde (veelal biologische,
geografische of historische) achtergrondinformatie voorzien zodat evenwichtige(r) besluiten en
keuzes kunnen worden gemaakt.
Bezwaar maken als verontrust burger, aanwonende of belanghebbende tegen landschappelijke
ingrepen kan bij de gemeente Westerkwartier, de Provincie Groningen of het betreffende
Waterschap. Wijzelf proberen beïnvloedend op te treden via onze contacten met de gemeente.
1. via het Platform Natuur & Landschap Westerkwartier
2. via de Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier
3. en via de Natuur en Milieufederatie Groningen waarvan we lid zijn, respectievelijk in
vertegenwoordigd zijn.
Gelukkig gaat het heel vaak ook goed, maar alertheid blijft van belang.

Nieuwe pagina op website
Sinds kort vindt u op een nieuwe pagina op onze website ook
publicaties van buurafdelingen en/of partners. Soms zijn die
uitgaven zo zeer de moeite waard dat we ze ook u niet willen
onthouden. U vindt ze via de menupagina met
publicaties: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartiereo/publicaties-van-buurafdelingen-of-partners

Wandelen met
mantelzorgers
In september organiseerden IVN Westerkwartier e.o. en
Sociaal Werk de Schans in de gemeente Westerkwartier een
vijftal ongeveer 1,5 uur durende belevingswandelingen van 3
tot 4 kilometer voor mantelzorgers.
Tijdens de wandelingen, steeds op een andere plek in het
Westerkwartier, lieten ervaren natuurgidsen van IVN de
mantelzorgers vlakbij huis de schoonheid van de natuur ervaren.
Alleen mantelzorgers konden zich aanmelden voor een wandeling naar keuze.
Tijdens de wandelingen konden er vragen worden gesteld aan de natuurgidsen en onderweg
kon men van gedachte wisselen en ervaringen delen met andere mantelzorgers.
De medewerkers van Sociaal Werk de Schans zorgden onderweg voor thermoskannen met
thee en koffie en iets lekkers.

Aankomende activiteiten
Na de langzame, doch gestage, versoepeling op het gebied
van Coronarichtlijnen, worden op dit moment helaas de
maatregelen weer aangescherpt.
Hoewel IVN-activiteiten nog wel mogen plaats vinden, met
inachtneming van de geldende regelgeving, hebben wij toch
besloten om voorlopig alle activiteiten stil te leggen. Met het snel uitbreiden van de infectie
vinden wij het risico voor zowel gidsen als deelnemers te groot. In de planning staan nog een
aantal activiteiten, maar alles onder voorbehoud van de zich ontwikkelende Coronasituatie.
Deze activiteiten zijn:
07 november Natuurwerkdag (20 jarig jubileum!)
15 november Excursie vruchten en zaden Trimunt
29 december Snertwandeling Jiltdijksheide
Onze vaste wekelijks terugkerende activiteit met elke dinsdagmorgen een wandeling startend
vanaf de parkeerplaats bij de Coendersborch in Nuis
en elke woensdagochtend vanaf een wisselende vertrekplaats in de voormalig gemeente
Grootegast zijn voorlopig eveneens afgelast.
Op onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo vindt u de actuele
informatie rondom het al dan niet doorgaan van bovengenoemde activiteiten.

Korte impressie van
vleermuisexcursie
Curringherveld

Op vrijdag 11 september jl. organiseerden we samen met de
NME-werkgroep van de Groene School in Kornhorn en
Staatsbosbeheer een vleermuisavond.
Er kwamen zo’n 40 belangstellenden opdagen waaronder de
helft kinderen. Een prachtig resultaat. Rob Heringa vertelde eerst iets over vleermuizen, waarna
we opgedeeld in vier groepen van tien op pad gingen. Gewapend met een batdetector
natuurlijk. Het weer was goed en het begon zo langzamerhand donker te worden en in de
schemering kwamen de vleermuizen tevoorschijn.
We hoorden de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Die laatste
is een echte smakker. Het was zeer vermakelijk en zowel de volwassenen als de kinderen
genoten er in alle stilte van. Ook hoorden we natuurlijk nog andere geluiden. Elke groep had wel
zo’n 8-10 keer een vleermuis gespot. Het was dus een groot succes en zeker volgend jaar voor
herhaling vatbaar.

Rabo Clubsupport

Onze regionale Rabobank ondersteunt weer verenigingen in
de regio via Rabo Clubsupport met financiële bijdragen.
Maar die bijdrage komt niet zomaar: klanten van de Rabobank
kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.
Ook wij als IVN Westerkwartier e.o. staan op de lijst van
Clubsupport. Dit keer met extra aandacht voor onze
activiteiten voor de jeugd: onze Scharrelkids.
Heeft u een rekening bij de Rabobank? Breng dan uw stem uit
op IVN Westerkwartier e.o. U vindt ons (natuurlijk) in de categorie Natuur & Milieu.
Stemmen kan tussen 5 en 24 oktober in de Rabo-app of via rabobank.nl/clubsupport. Link
Hoe meer stemmen, hoe meer geld er voor ons werk komt. Dus: zegt het voort!
Alvast heel hartelijk bedankt!

Facebook
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u catharina.arkema@gmail.com toe aan uw adresboek.

