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Beste leden, donateurs en andere lezers,
Op de homepage van onze website vindt u nog steeds de vermelding dat onze activiteiten
voorlopig zijn stil gelegd. Heel stiekem hadden we de hoop dat met het begin van het nieuwe
jaar en met de eerste vaccinaties die inmiddels zijn gezet, onze leefruimte iets groter mocht
worden.
Helaas, met een aantal mutaties van het Covid-19 virus in aantocht, een nog altijd niet goed op
gang komend vaccinatiebeleid en nu inmiddels ook een avondklok, lijkt het er steeds meer op
dat we tot de zomer geduld zullen moeten hebben.
We hopen dat u voor uzelf manieren hebt gevonden om het toch allemaal een beetje leefbaar
en draaglijk te houden. Gelukkig is de natuur en ‘buiten’ er altijd, ook voor u.
Hartelijke groet,
Het afdelingsbestuur van IVN Westerkwartier e.o.

Afscheid van 2020
Het verenigingsjaar 2020 is voorbij en dat betekent dat wij
volgens de reglementen een jaarvergadering voor de leden
moeten uitschrijven
Normaal houden we deze vergadering medio maart - april.
Gezien de huidige vrijheidsbeperkende maatregelen en
risico’s rondom Corona vinden wij het als bestuur niet
verantwoord om deze op dit moment te houden.
Uiteraard kunnen we een zgn. ZOOM-meting beleggen, maar
wij schatten in dat onze leden daar niet op zitten te wachten.
Wij stellen dan ook voor om de ALV voorlopig uit te stellen en
over de zomer heen te tillen in de hoop dat er dan wel
weer wat mogelijk is.
Door de penningmeester is een financieel verslag gemaakt
over 2020 en daar komt een voordelig saldo uit. Controle op
deze cijfers heeft door de coronabeperkingen nog niet plaats kunnen vinden.
Elders in deze Nieuwsbrief leest u iets meer over onze gunstige financiële situatie in een bericht
van onze penningmeester.

De nieuwe website van de
Onlanden is in de lucht
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een update van
de website van de Stichting Natuurbelang de Onlanden. Men
is er nog niet helemaal: ook in de komende maanden zal de
website nog verbeterd en uitgebreid worden. Maar sinds
vandaag is deze website in de lucht!
www.deonlanden.nl
Op de website kunt u informatie over de stichting vinden, evenals kaartmateriaal, informatie
over de deelgebieden, nieuwsbrieven en rapportages van de stichting. Deze informatie zal de
komende maanden aangevuld worden. Net als op de oude website is er een pagina waarop u
bijzondere waarnemingen die u in De Onlanden doet kunt melden (zie tabblad: contact). Ook
kunt u de waarnemingen van anderen op deze pagina terugzien.

Foto's
Bovenstaande foto van de reeën is gemaakt door Theo Wösting.
Tenzij anders vermeld zijn de andere foto's gemaakt door Catharina Arkema.
Heeft u een leuke foto gemaakt die in de Nieuwsbrief of op de website past, dan kunt u die aan
ons mailen: ivnwesterkwartiereo@gmail.com
Graag wel even uw naam vermelden.

Website besproken: Nature
Today
Een nieuwe rubriek waarin we u kennis laten maken met
mogelijk voor u interessante informatie.
Deze keer: Nature Today, 32 duizend liefhebbers van natuur
krijgen het al in de digitale bus.
Wellicht kent u hem al, ontvangt u hem zelfs al, maar voor wie hem noch niet kent is het een
absolute aanrader met GRATIS natuurnieuws en altijd actueel. Nature Today houdt u op de
hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur in Nederland en daarbuiten. Topbiologen
delen hun kennis graag met u en geven u wekelijks via een Nieuwsbrief of dagelijks via de app
informatie over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en
vogels
Meld je aan via: https://www.naturetoday.com/intl/nl/registration

Hoe goed ken jij de streek?
Bijna een jaar 'veroordeeld' tot de eigen omgeving. Hoe goed ken jij die eigenlijk? Wie weet
waar deze foto is gemaakt?

Waar bovenstaande foto met enige kennis van de streek voor de meesten nog wel te plaatsen
is, is onderstaande foto waarschijnlijk lastiger.

In onze volgende Nieuwsbrief de antwoorden met een nieuwe opgave.
Wie voor die tijd al weet waar de foto’s zijn genomen, stuur de antwoorden naar
ivnwesterkwartiereo@gmail.com. Graag met:
Foto 1: Vaart met huisje
Foto 2: Bospad
Beide bovenstaande foto's zijn gemaakt door Herman de Meijer.

Bericht van de
penningmeester
Zoals jullie eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen, is de
algemene ledenvergadering voorlopig uitgesteld. Tijdens die
ALV legt de penningmeester verantwoording af over het
verloop van en de plannen met de financiën. Dat is inmiddels
in concept klaar.
Vooraf controleert de kascommissie de boekhouding van
2020, maar ook dat kan nu even niet doorgaan. Daarom het volgende onder voorbehoud.
We zijn als IVN Westerkwartier e.o. in 2020 keurig binnen de begroting gebleven en hebben
zelfs meer inkomsten dan uitgaven gehad; ons banksaldo is dus gestegen. Helaas ! Want dat
komt voor een groot deel, omdat wegens Corona de geplande IVN-dag niet doorgegaan is en
de activiteiten op een zeer laag pitje stonden.
Een financieel lichtpuntje was de opbrengst van RABO Clubsupport: we ontvingen bijna € 1.400
voor Scharrelkids-activiteiten.
We zijn natuurlijk nog niet van Corona af, maar we hopen van harte dat we in 2021 toch een
mooi pakket aan IVN-activiteiten aan kunnen gaan bieden; in welke vorm dan ook.
Daarom vanuit het bestuur deze OPROEP: kom vanuit de werkgroepen of als individueel lid met
ideeën! Dan gaan we kijken wat er binnen de regels en de (financiële) mogelijkheden
gerealiseerd kan worden. Stuur een mailtje naar ivnwesterkwartiereo@gmail.com

Gifvrije gemeente
Kort geleden lazen we in de lokale media dat op een door D66
en GroenLinks in de Raad ter stemming gebrachte motie, ter
continuering van het al jaren gevoerde gifvrije beleid in het
beheer van de openbare ruimte, door alle andere partijen is
tegengestemd. Hoe zit dit?
Sinds 1 november 2017 is professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw
verboden. Dus gemeenten, hoveniers, groenbedrijven mogen
deze middelen niet meer toepassen. Inmiddels zijn binnen de
sector erg veel manieren gevonden om ongewenste kruidengroei te minderen. Er is zelfs een
tendens om het belang van juist ook deze kruiden onder de aandacht te brengen d.m.v.
botanisch stoepkrijten: plantjes op de stoep van een naam voorzien met stoepkrijt.
Nu terug naar waar het mee begon. Op 24 november 2020 heeft het Gerechtshof in Den Haag
het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw
wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag onverbindend verklaard.
In gewone mensentaal, het verbod is dankzij een sterke lobby van de producenten van tafel
geveegd.
Inmiddels heeft menig groot groenbedrijf al besloten geen gehoor te geven aan deze verruiming
van de wet. En in de Tweede kamer is al een motie goedgekeurd met de opdracht aan de
Minister om deze maas in de wet te dichten. Maar dat duurt al snel een jaar.
De motie van twee politieke partijen om het gifvrije beleid van de afgelopen jaren voort te laten
duren is dus door alle overige coalitiepartijen afgewezen. De motieven hierachter kennen wij
(nog) niet, maar helder is dat hiermee de deur op een kier is gezet om het professioneel gebruik
van onkruidbeheermiddelen als glyfosaat en plaagdierbestrijding met biociden weer toe te
staan.
Met het oog op milieu- en biodiversiteitbescherming en -behoud hebben we een brief aan het
College van B&W en de afzonderlijke fractievoorzitters gezonden met het dringende verzoek het
bestaande beleid te continueren, respectievelijk beleid te ontwikkelen waarmee de gemeente
Westerkwartier zeker daar waar het betreft de openbare ruimte gifvrij blijft.
De brief aan het College van B&W vindt u terug op onze website.

Sneeuw en ijs
We hebben er lang op moeten wachten, maar in de afgelopen week was het er dan toch
eindelijk, sneeuw en ijs.
Onderstaand enkele impressies van sneeuw in het Westerkwartier.

Facebook

Website

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.

