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Colofon
De Alchemilla verschijnt viermaal per jaar in een oplage
van 375 exemplaren.
Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
is een landelijke vrijwilligersvereniging met regionale
afdelingen.
Omdat de IVN afdeling West-Friesland ervan overtuigd
is dat werken aan een gezond leefmilieu belangrijk is
voor ons, voor kinderen en voor u, houdt het zich bezig
met allerlei natuuractiviteiten.
Het lidmaatschap kost € 27 per jaar. U ontvangt dan dit
afdelingsblad en het landelijke IVN-blad Mens en Natuur.
De Alchemilla wordt gedrukt bij Editoo B.V. in Arnhem
Kopij naar redactie@ivn-westfriesland.nl

Bestuur
Voorzitter: Geert VeldhuisT: 06 526 183 72
E: voorzitter@ivn-westfriesland.nl
Vice-voorzitter: Pieter Hermans
T: 0228 317 569
E: vice-voorzitter@ivn-westfriesland.nl
Secretaris/Ledenadminstratie: Linda Smit
T: 06 244 301 97
E: secretaris@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester:
E: penningmeester@ivn-westfriesland.nl
Rekeningnummer:
IBAN/Rekeningnummer: NL13 RABO 0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
 
Leden van Bestuur: 
Astrid Bijster
T: 0229 275 673
E: a.bijster@ivn-westfriesland.nl
Ruud Dijkstra
T: 06 125 099 53
E: r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl
 
Redactie Alchemilla:
Hans Verhoeven, T: 0228 515 137
E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Lisbeth van Lintel, T: 0228 517 005
E: l.vanlintel@ivn-westfriesland.nl 
Rik Boon, E: r.boon@ivn-westfriesland.nl

Foto's
Foto voorkant: Oeverzwaluwen
Fotogaaf: Douwe Greydanus
Foto achterkant: Kolk van Dussen
Fotogaaf: Hans Verhoeven

IVN afdeling West-Friesland
NME centrum: Streekbos Paviljoen
Postadres: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel
Telefoon: 0228 520 486
Dependance: 
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud
 
Het NME centrum (Streekbos Paviljoen) is iedere 
zondag geopend van 13.00 - 17.00 uur
 
Email: info@ivn-westfriesland.nl
Website: www.ivn-westfriesland.nl
Facebook: www.facebook.com/ivnwestfriesland
 
Nummer KvK: Noordwest-Holland 40624859
RSIN-nummer: 809409914
ANBI: www.ivn-westfriesland.nl/ANBI

Contactpersonen
IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activi-
teiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neemt u dan
contact op met onderstaande contactpersonen

Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis (zie Bestuur)
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512 316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: Linda Smit
E: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
Arrangementen: Linda Smit (zie Bestuur)
Scholenwerk: Elly Hoogendoorn
T: 06 199 262 92, E: e.hoogendoorn@ivn-westfriesland.nl
Website: Rob den Hartog
T: 0228 517 593, E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322 338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: Han Oranje
T: 0228 523 266, E: h.oranje@ivn-westfriesland.nl
Vertrouwenspersonen: Eleonora de Boer 
en Tjalling James
T: 06 542 541 17,  E: e.de.boer@ivn-westfriesland.nl
T: 06 227 892 75, E: t.h.james@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen
T: 0228 523 565, E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Knotten: Rob Rijswijk
T: 0228 561 642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Ecoproject: Louis van Wegen
T: 0228 316 825, E: l.van.wegen@ivn-westfriesland.nl
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus
T: 0228 720 119, E: d.greydanus@ivn-westfriesland.nl
Inventarisatie Streekbos: Hans Verhoeven
T: 0228 515 137, E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Egboetje: Ria de Graaf
T: 06 40392703, E: r.de.graaf@ivn-westfriesland.nl
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Marco van der Lee
T: 06 231 498 70, E: m.vd.lee@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer: Marianne Ouwerkerk
T: 0228 582 303, E: m.ouwerkerk@ivn-westfriesland.nl
Vleermuizenwerkgroep: Huub Veldhuijzen
T: 06 156 328 97, E: h.veldhuijzen@ivn-westfriesland.nl
Voedselbos: Astrid Bijster (zie Bestuur)

Sponsors
WFO Notarissen, pagina 7
ABZ Seeds, pagina 15
 

2



Activiteiten IVN en KNNV
 
IVN en KNNV hebben afgesproken dat leden van beide
verenigingen gratis gebruik mogen maken van elkaars
activiteiten (tenzij anders vermeld). De activiteiten van
het IVN vindt u in de Alchemilla en op de website www.
ivn-westfriesland.nl onder Activiteiten en die van de
KNNV op de website www.knnv.nl/hoorn onder Agenda.

Voorwoord
 
Geert Veldhuis
 
De Natuur Dichtbij.
 
Als natuur dichtbij is of "om de hoek"  , kijken we er vaak
overheen of er langs. Onze blik staat dan op oneindig: we
kijken te ver vooruit of we zijn in gedachten.
Het beleven van de wereld om ons heen en dus van de
natuur dichtbij begint met waarneming van onze directe
omgeving, als het ware direct aan onze voeten. Dat bete-
kent, bewust kijken, luisteren en ruiken met open ogen, oren
en neus en de beelden, geluiden en geuren op ons laten
inwerken, zonder telefoon aan of oordopjes in of koptele-
foon op onze oren. Wat we dan zien, horen en ruiken is
haast onvoorstelbaar mooi. Voor mij is dit verwondering en
beleving!
 
Dit blad staat vol met verhalen en beelden uit onze directe
omgeving. Niks ver-van-ons-bed -show, maar een "  kijk-
doos"   van de natuur, dicht bij en om ons heen. Beelden
en verhalen beleefd en geschreven met een passie, die van
de bladzijden afspat! De kaleidoscopische waarnemingen
van Hans Verhoeven, de oeverzwaluwwandacties van
Douwe Greydanus en Tjalling James, het biodiversiteitsex-
periment met pioniersvegetatie in het Ecoproject van Louis
van Wegen, de tuinvogelvertelling van Marianne Ouwer-

kerk en het verhaal over de ontwikkelingen van het Voed-
selbos de Haling van Astrid Bijster beantwoorden allemaal
aan bovengenoemde omschrijving!
 
Maar al deze waarnemingen zijn waardeloos, als je er geen
waarde aan kan toekennen. Dat wil zeggen, dat je waarne-
mingen moet kunnen waarderen. Dit kan alleen door die
waarnemingen te kennen en te weten wat je ziet, hoort of
ruikt; door kennis te vergaren over deze observaties.
Daarom wordt dit nummer aangevuld met de aankondigin-
gen van een nieuwe Natuurgidsenopleiding (NGO
2021/2022) en een cursus Trekvogels en Wintergasten in
de Hertenkamp (voorheen Witte Schuur) in Enkhuizen.
Iedereen veel beleving en leesplezier met deze Alchemilla.
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Echte koekoeksbloemen - foto: Douwe greydanus

Oeverzwaluwen en Bijeneters broeden gezamenlijk in
wanden (in Servië)
foto: Tjalling James

Terugkeer van de
Oeverzwaluwen
 
Douwe Greydanus en Tjalling James
 
Regelmatig komen er vragen binnen over de Oeverzwalu-
wen. Het zijn vogels die zelf wel bepalen waar ze heen gaan
en dan maar hopen dat ze voor Drachterveld kiezen.
 
In overleg met dhr. Gerard Jonker van HHNK is besloten
om door loonbedrijf C.Wit uit Blokker tien centimeter af te
laten graven vóór de wand zodat er meer water voor komt
te staan. Dat is dan ook uit gevoerd en er zijn hekjes aan
weerszijden geplaatst om eventuele honden tegen te
houden die zo van het talud afrennen.
Tijdens het afgraven gaf de medewerker van Wit aan dat
hij vorig jaar had gezien dat er kinderen hebben zitten
spelen., Dat moet dan mede een oorzaak van verstoring
zijn geweest. Al snel zaten de eerste Oeverzwaluwen dit
jaar in de zandberg bij Koopman, de boerderij iets verder
aan het Wijzenddijkje tegen Westwoud aan. Een paar
weken later werd ook de oeverzwaluwwand bezocht.
Passanten zijn opgelucht dat ze er weer zijn en kijken vol
bewondering over de kundigheid van deze insectenjagers.
De Groene kikkers kwaken er lustig op los in de plas voor
de wand terwijl de "oevertjes" over het gebied scheren.
Ook bloeien er Echte koekoeksbloemen op de taluds.

Op 21 mei jl. gekeken hoeveel gaten er op dat moment
bezet waren. Het zag er hoopvol uit: bij aankomst vlogen
de "oevertjes" er lustig op los. De gaten werden met regel-
maat druk bezocht en ook werden er nog nieuwe gaten
uitgegraven. Tijdens dit bezoek zijn er al 88 van de 108
gaten bezet: een mooi resultaat.
 
Loslopende honden. Tijdens het tellen hoorde ik hevig
geplons achter mij en daar bleek dat er twee grote honden
aan het stoeien waren in het water bij de inlaatduiker nabij
de heuvel; helaas was het van zeer korte duur en ze renden
weg richting de heuvel. Ik was niet snel genoeg om dit op
de foto te zetten. Maar wel gekeken of er iemand deze
honden bij zich riep, maar er was niemand te zien. Een

kwartier later zag ik twee heren op het pad lopen met de-
zelfde honden netjes aan de lijn (schijnheilig). Je weet
natuurlijk niet wat deze loslopende honden verder in het
gebied tijdens het broedseizoen verder uitspoken. 
 

Naschrift Tjalling James:
Terug-weg? Het resultaat van onze noeste arbeid op 22
januari 2020 was dat alle gaten van het vorige seizoen weer
gevuld waren. Zo kwamen de Oeverzwaluwen voor een
dichte wand te staan/vliegen. Oeverzwaluwen zijn niet zo
kieskeurig, als de wand maar te steil is voor roofdieren om
tegenop te klimmen.
In de vrije natuur kalven oevers van onbeteugelde rivieren
jaarlijks af, waardoor een verse wand ontstaat. In Servië
heb ik een "natuurlijke"   wand gezien, ook benut door Bij-
eneters (foto). Wie weet maken we dat met de warmer
wordende zomers ook nog mee in Het Drachterveld.
Elk jaar graven de Oeverzwaluwen weer "  nieuwe gaten"  
uit in de betonnen wand achter de uitsparingen. Of het
broedsucces van dit jaar mede te danken is aan de getrof-
fen maatregelen als voorkant afgraven en hekjes plaatsen,
die Douwe beschreef, weten we niet. Maar ondanks de
verstoring door honden telt het resultaat er niet minder om!
We hebben weer heel wat gaten te vullen komende winter.
En nu vanaf een natte voorkant van de wand zal het iets
moeilijker werken worden. Half augustus bezocht ik de
wand weer en zag ik dat er nog maar een paar zwaluwen
rondfladderden. Douwe stelde mij gerust: het was alweer
tijd voor de meeste vogels om naar Afrika te vliegen. "Zijn
ze weer terug"   daar of mogen wij in Nederland dat alleen
zeggen in april na hun terugweg?
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Poster Voedselbos de Haling

Crowdfundingsactie voor  
realisatie Voedselbos de  
Haling door voedselboswerk-
groep IVN.
 
Astrid Bijster
 
Binnenkort start een crowdfundingsactie van de voedsel-
boswerkgroep. Meer informatie daarover zal in de maan-
delijkse nieuwsbrief komen van IVN West-Friesland. 
Het is/wordt mogelijk om een boom of een struik te doneren.
Neem eventueel contact op met Geert Pietersen of Astrid
Bijster. We proberen subsidie aan te vragen bij verschillen-
de fondsen. Het streven is om in februari 2021 een boom-
plantdag te organiseren. Hiervoor zijn de vrijwilligers van
de voedselboswerkgroep verdeeld in een aantal groepjes
voor (voorbereiden van) grondbewerking, bodemverbete-
ring, uitzoeken van bomen, struiken en fondsenwerving.
Op 17 oktober komt bodemdeskundige Marc Siepman ons
adviseren over stappen om de bodem te verbeteren. Als de
Alchemilla uitkomt weten we of we de Gouden Roerdomp
en een geldprijs van € 2500,- hebben gewonnen. We
hebben een voorlopige tijdlijn gemaakt tot 2022: het jaar
waarin het voedselbos hopelijk wordt geopend. De voed-
selboswerkgroep heeft een ontwerp gemaakt voor een
voedselbos op de hoek van de Veilingweg en de Haling.
Het ontwerp is goedgekeurd door het Recreatieschap
Westfriesland en Staatsbosbeheer. Maar er zal nog wel een
en ander moeten gebeuren voor het voedselbos er ook
staat. Ter oriëntatie en lering heeft een groot deel van de
groep een wandeling gemaakt door een ander voedselbos
in wording, dat wel al een paar jaar voor ons loopt.

Vogelcursus: Trekvogels en
wintergasten
 
Op woensdag 4 november start de vogelcursus "Trekvogels
en wintergasten" in Hertenkamp Enkhuizen. De cursus
omvat 4 lesavonden en 4 excursies en is bestemd voor
iedereen die meer over vogels wil weten. Leren naar vogels
kijken, herkennen, op naam brengen en vogelrijke gebieden
bezoeken.
Ook zoemen we in op het fenomeen "vogeltrek"; waarom
en hoe doen de vogels dat? Wat weten we al over deze
massale beweging die zich 2x per jaar voltrekt en het uiter-
ste van de vogel vergt, overigens niet zonder gevaar voor
zijn leven.
We besteden aandacht aan het herkennen van de onze
wintergasten eenden ganzen en zwanen. Waar kunnen we
deze vogels verwachten en waarom juist daar.
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de
KNNV afd. Hoorn. De lessen en excursies worden gegeven
door professionele docenten en deskundige vogelaars. De
lessen zijn op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
en beginnen op 4 november. De excursies zijn gepland op
de zaterdag. Het programma is te vinden op www.herten-
kampenkhuizen.nl. De lesavonden worden gehouden in
Het Bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen, Wilhelmi-
naplantsoen 2 te Enkhuizen. Deelname kost € 80,-.
We moeten nog steeds rekening houden met de corona-
maatregelen en daarom is het aantal deelnemers beperkt,
wie het eerst komt wie het eerst maalt. Voor opgave en
meer informatie kun je contact opnemen met Ofra Carmi:
ofra@hertenkampenkhuizen.nl of telefoon 0228 320310.
Met vriendelijke groet, Ofra Carmi, PR & Educatie
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Duurzaam openbaar groen
 
Louis van Wegen
 
Net als de twee afgelopen jaren heeft het Ecoproject de
hitte- en droogterecords goed doorstaan. Dat is enerzijds
te danken aan het polderwater in de Kerkesloot, de druk
bevaren sloot waar het Streekbospaviljoen aan ligt. Ander-
zijds is het te danken aan het ontwerp van het Ecoproject.
Het regenwater dat vooral in februari fors naar beneden
kwam is lang blijven staan in de sloot aan de Westzijde
(dankzij de stuw bij het bruggetje), in de paddenpoel en in
de plas. Dit ontwerp uit 1995 is zijn tijd eigenlijk ver vooruit
omdat het waterpeil in de winter hoger is terwijl het in de
Kerkesloot juist lager dan normaal is.
 
Het peil van de Kerkesloot en alle andere sloten van bijna
heel Nederland is tegennatuurlijk: laag in de winter en hoog
in de zomer. Dat is goed voor de boeren die met enorme
machines hun land bewerken maar slecht voor de natuur.
Het kost ook nog eens veel geld dat door alle belastingbe-
talers opgehoest wordt.
 
Alleen al in West-Friesland werd tijdens de hitteperiode per
dag een half miljoen liter IJsselmeerwater ingelaten om door
de sloten te spoelen. Dat is veel meer dan nodig is om het
peil voldoende hoog te houden. Een groot deel hiervan werd
gebruikt door boeren om te voorkomen dat hun (export)ge-
wassen verdrogen. Maar dit laatste terzijde.
 
Voortgang pioniersvegetatie
Er is nog meer goed nieuws over het Ecoproject. Het RSW
zette eind augustus zijn beste beentje voor om het grootste
deel te maaien. Een paar dagen later groeide het hooien
met Willem uit tot een heerlijke zomeractiviteit, inclusief
verfrissende bui, voor een gezelschap van in totaal twaalf
mensen. Enkele dagen daarna zette hoveniersbedrijf Flo-
ridus zijn tanden in de vrijgekomen kale plek om een
greppel te graven. Ko heeft dat werk handmatig voortgezet,
op het moment van dit schrijven zijn reeds dertig (30)
kruiwagens naar de brede zwarte plek langs de greppel
gebracht (zie foto). In de loop van september hogen we
deze brede plek verder op met zand.
 
Het vele regenwater dat tot nu toe jaarlijks voornamelijk in
januari en februari dit vlakke veld onder water zette stroomt
vanaf september direct van de bult in de naast gelegen
greppel.
 
In de bult ontstaat daardoor ander bodemleven dat profiteert
van meer zuurstof. De verwachting is dat meer plantensoor-
ten hiervan zullen profiteren. Voor het einde van de maand
kan het ingezaaid worden, dit wordt onze pioniersvegetatie.
 
Overigens stroomt de greppel op zijn beurt leeg naar twee
zijden. Het regenwater komt terecht in de sloot aan de
Westzijde van het Ecoproject, dus niet in de Kerkesloot. Dat
is ook goed voor de biodiversiteit want door het hoge win-
terpeil stroomt de glooiende oever aan de zuidwestzijde
onder. De rietkraag met Dotterbloemen en de Rietorchissen
profiteert hiervan.

foto: Louis van Wegen

 
Dit jaar hebben we 164 Rietorchissen geteld door met z'n
drieën over de hele lengte achter elkaar aan te lopen. Why?
Bij het bestuderen van de inventarisatiegegevens vanaf
1996 bleek dat de pioniersplanten die aanvankelijk massaal
voorkwamen in het Ecoproject langzaamaan verdwenen
zijn. Dat is het logische resultaat van successie. Bij de
herinrichting in 1996, van deze twee hectare Streekbos tot
Ecoproject, is veel grond verzet. De kale grond begroeide
met pioniersplanten die vervolgens jaar na jaar gemaaid
werden. Daardoor ontstonden andere vegetaties zonder
pioniersplanten. Het doel van het Ecoproject is om natuur-
educatie te bevorderen door ecologisch beheer dat leidt tot
meer biodiversiteit. De diversiteit van de vegetatie op het
vlakke veld bij de beestenboet was na vierentwintig jaar
maaien en afvoeren nog steeds klein vergeleken met an-
dere velden in het Streekbos waar jaarlijks geklepeld wordt.
 
Gezien de langzaam maar zeker groeiende groep vrijwilli-
gers durven we het nu aan om meer tijd te steken in een
pioniersvegetatie. Op de hoge plek in de kromming van de
greppel wordt voortaan elk jaar de zwarte grond ingezaaid,
na de zomer afgeruimd en zwart gemaakt, ingezaaid, afge-
ruimd, zwart gemaakt enzovoorts. Deze dynamiek, dit
hoogteverschil en de ligging in de volle zon zijn natuurlijke
factoren zoals in rivier- en waddengebieden. De vrijwilligers
bootsen dit na, dat is niet natuurlijk net zo min als een vlak
veld dat alleen maar geklepeld wordt. Mocht de inzet van
vrijwilligers afnemen dan is er geen man over boord omdat
de bult ook gemaaid of geklepeld kan worden.

Inleveren copy
 
Redactie  
 
De deadline voor het inleveren van copy voor het volgen-
de nummer van de Alchemilla is 1 december 2020.
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Van de bestuurstafel
 
Linda Smit
 
De "Van de bestuurstafel"   in het voorjaarsnummer is op
29 februari geschreven door onze vice-voorzitter Pieter
Hermans. Sindsdien is er heel veel gebeurd. Gelukkig
konden we vóór de "  lock down"   nog wel onze ALV
houden, die door 28 leden werd bezocht. De notulen hiervan
vindt u elders in het blad.
- Op 16 maart werd de intelligente lock down voor heel
Nederland afgekondigd. Ook voor het IVN had dit grote
gevolgen. Op de valreep ging "NL doet"   op 14 maart in
Het Egboetje nog wel door. Alle reserveringen via IJgenweis
en de excursies werden geannuleerd; het bezoekerscen-
trum werd gesloten en vergaderen deden we digitaal. Dat
laatste was voor velen een nieuwe ervaring maar wel een
positieve.
- De positieve begroting die op de ALV gepresenteerd en
aangenomen was moest worden herzien. De raming van
gederfde inkomsten kwam uit op € 10.000,-. Het bestuur
heeft daarom een aangepaste begroting opgesteld en deze
op de website laten plaatsen. U vindt deze begroting op
https://www.ivn.nl/afdeling/west-friesland/over-west-friesland
(bij de ANBI gegevens). Er werd gezocht naar bezuinigin-
gen die direct uitvoerbaar waren. Eén van de maatregelen
(met pijn in het hart) was het laten vervallen van het zomer-
nummer van de Alchemilla.
De RABO bank heeft positief gereageerd op onze aanvraag
bij het RABO bank Coöperatief fonds. Na het indienen van
onze jaarcijfers, begroting, beleidsplan enz. heeft de RABO
bank onze afdeling gesteund met een cheque van € 1250,-.
Ook vanaf deze plaats "hartelijk dank"  .
- De penningmeester werd onaangenaam geconfronteerd
met een rekening van het Regionaal Samenwerkings Or-
gaan West-Friesland. Het betrof een verhoging van de
doorberekende verzekering van het Egboetje met € 200,-.
Er zijn veel telefoontjes op gevolgd maar dit bedrag kan niet
worden verminderd of kwijtgescholden.
- Omdat het er naar uitziet dat er nog steeds een terugloop
zal zijn in inkomsten is ook het besluit genomen om in 2021
drie edities van de Alchemilla uit te geven. Gelukkig hoeft
u niet verstoken te blijven van de meest actuele zaken die
bij onze afdeling spelen. We geven namelijk maandelijks
een nieuwsbrief uit die digitaal verstuurd wordt naar de bij
ons bekende e-mailadressen. We missen van een aantal
leden het e-mail adres. Heeft u onze nieuwbrief gemist en
wilt u hem wel ontvangen? Stuur dan even een berichtje
naar ledenadministratie@ivn-westfriesland.nl
- Een aantal actieve leden hebben tijdens de lock down elke
week een zgn. weekkaart gemaakt en op de website ge-
plaatst. Het zijn zoekkaarten die op eigen tijd en in eigen
omgeving gebruikt kunnen worden. Het landelijk IVN heeft
ook aandacht besteed aan "  onze weekkaarten"  . Nadat
er weer wat meer mogelijkheden waren om activiteiten te
organiseren hebben we de excursies ook weer voorzichtig
opgepakt met inachtneming van de RIVM voorschriften. Per
gids mogen er 10 deelnemers mee op een excursie en zij
moeten zich vooraf aanmelden en krijgen dan ook een
"  handreiking voor deelname aan excursies"   opgestuurd.
- De schippers zagen er naar uit om dit seizoen met de

gerenoveerde fluisterboot er op uit te gaan. Ook dit viel in
het water door de lock down. Schipper Han Oranje heeft in
juni de zitplaatsen zo ingedeeld (volgens de RIVM richtlij-
nen) dat er nu gevaren kan worden met 8 gasten. In de
maanden juli en augustus hebben de schippers op de
zondagen korte vaartochten gemaakt.
- Voorheen werd er een kwartaaloverzicht gemaakt met de
excursies/lezingen: nu plannen we per maand en de acti-
viteiten worden opgenomen in de nieuwsbrief.
- Inmiddels is de glasvezelaansluiting in het Streekbos
Paviljoen gerealiseerd. We hopen dat het trage internet nu
verleden tijd is en als er weer een cursus of lezing gegeven
wordt het snelle internet bijdraagt tot een goede bijeen-
komst.
- Het cursusteam is inmiddels al enthousiast een nieuwe
Natuurgidsenopleiding aan het voorbereiden. Zie ook
https://www.ivn.nl/afdeling/west-friesland/cursussen.
- De firma Schermer heeft (ondanks de corona) belangeloos
verbeteringen aangebracht in de luchtcirculatie van het
Streekbos Paviljoen. We kunnen nu de verwarming ook op
afstand aan- en uitzetten middels wifi thermostaatkranen.
- Vacatures in de afdeling. In deze komende periode zal het
bestuur leden benaderen met de vraag of zij bereid zijn mee
te helpen de afdeling draaiend te houden. Er komen vaca-
tures voor 2x algemeen bestuurslid, secretaris, penning-
meester en PR werkgroep leden. Ook als u bereid bent om
een deeltaak op u te nemen helpt u mee zodat de afdeling
kan blijven bestaan. We zoeken ook een vrijwilliger die kan
helpen met de implementatie van het in de cloud werken
met Office 365. Dit is een afgerond project, dus daar zit u
niet heel lang aan vast. Voor informatie kunt u altijd bellen
met de voorzitter (06-52618372).
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Vlinders in West-Friesland
 
Hans Verhoeven
 
3 juni 2020 Ik raakte in gesprek met Toos Brink die mij
vertelde dat ze veel last had van de Buxusmot (Cydalima
perspectalis) in haar tuin. Eerst kon ze de vlinder niet op
naam brengen omdat die een afwijkende kleur had. Via
foto'  s op de website van de Vlinderstichting kon ze uitein-
delijk de vlinder terugvinden. Ik had deze vorm nog niet
gezien en ze bracht me een exemplaar in een potje. Na-
tuurlijk meteen op de foto gezet en nu kan iedereen daar
kennis van nemen. Kortgeleden stond er in het NHD dat
West-Friesland nu ook tot "rampgebied"   is verklaard. Deze
nachtvlinder heeft hier erg huisgehouden. Er is echt niets
aan te doen. Bestrijdingsmiddelen helpen niet en zijn bo-
vendien fataal voor de dieren die deze rupsen prederen.
Foto 1 laat een Buxusmot zien met een normale kleur, foto
2 met de uitvoering in Toos' tuin in Bovenkarspel.
 
2 juli 2020 Het viel me op dat 2 witjes in de tuin flink aan
het bakkeleien waren. Eerst denk je aan een territoriumver-
dediging of achtervolging voor een paring maar toen ik wat
beter keek zag ik dat een witje met gesloten vleugels ging
rusten en de andere met open vleugels. Plotseling lande
het ene witje op de rechter vleugel van het andere witje

Buxusmot

Scheefbloemwitje

waarna ze beide weer opvlogen. Ongewoon gedrag! Dus
ik met de camera naar buiten en kon net op tijd een foto
maken van beide witjes: een met gesloten vleugels (Klein
koolwitje) en de andere met opengeklapte vleugels (foto 3).
Ik had net in Natuurbericht (waar je je op kan abonneren)
iets gelezen over de opmars van een nieuw witje dat door
de opwarming van de Aarde vanuit het zuiden een snelle
opmars maakte. De eerste waarnemingen stammen uit
2015 waar het werd gezien in Zuid-Limburg en de jaren
erna volgde een opmars naar het noorden. Het exemplaar
bij mij in de tuin in Bovenkarspel was inderdaad een
Scheefbloemwitje (Pieris mannii). Meteen gemeld op
waarneming.nl en die werd ook goedgekeurd. Ook de
vlinderwerkgroep van de KNNV geïnformeerd dat het
Scheefbloemwitje ook in hun werkgebied is waargenomen.
Nog niet eerder werd de vlinder noordelijker in Noord-
Holland waargenomen maar ik moet meteen melden dat op
dezelfde dag een waarneming in Den Helder werd gedaan.
 
26 juli 2020 Een rondje fietsen over het Weelenpad richting
Lutjebroekerweel met waterberging. Het was erg warm en
er waren veel vlinders. Een paar blauwtjes trokken mijn
aandacht. Ze waren erg onrustig aan het fladderen tussen
de klaverplantjes. Uiteindelijk kon ik er een op de foto
vastleggen en thuis determineren (foto 4). Het was een
Bruin blauwtje (Aricia agestis). Prachtig chocoladekleurig
bruin. En nog geheel gaaf. Die zie je in Noord-Holland niet

Buxusmot donkere vorm

Bruin blauwtje
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Vrouw Argusvlinder

Oplossing Raadsel 2020-2
 
Hans Verhoeven  
 
Het fenomeen dat u hier op de foto’s ziet is Haarijs of IJs-
haar. Ook wordt wel gesproken over “De baard van koning
Winter”. Hoe ontstaat dat?
 
Voorwaarden zijn een vriestemperatuur van rond de -4°C
en een zeer hoge luchtvochtigheid. Dit waren precies de
omstandigheden op 1 januari 2020 in Putten. Het was
mistig, dus genoeg reden om naar IJshaar te zoeken en die
vond ik ook op meerdere plekken. Natuurlijk meteen op foto
vastleggen.
IJshaar ontstaat onder genoemde condities in dood loof-
hout (Beuk en Eik) waarin zich al schimmels bevinden. De
schimmels drukken ‘s nachts water door zeer fijne “-
mergstralen” in loofhout (die worden niet in naaldhout
aangetroffen). De poriën van de mergstralen zijn microsco-
pisch dun en zodra het water buiten het “iets warmere hout”
komt bevriest het. De schimmel blijft stuwen en daardoor
ontstaan de “haren”. Dit IJshaar blijft maar heel kort zicht-
baar want zodra de temperatuur maar iets omhoog gaat

foto: Hans Verhoeven

Raadsel 2020-3/4
 
Hans Verhoeven  
 
Op 29 maart 2020 ontdekte Tjalling James dit spektakel
langs de Zuiderdijk in Venhuizen. Ze leken een beetje
op Elzenhaantjes en zaten op het oude Riet. Tjalling
noemde ze maar even "Glanskevertjes" en vroeg aan mij
wat dit voor kevers waren. Voor mij ook een raadsel. Ik
heb in mijn nieuwe kever-determinatiegids gezocht en ik
dacht dat het de Groene muntgoudhaan (Chrysolina
herbacea) was. Een vrij zeldzame verschijning in Neder-
land.
 

foto: Tjalling James

zo vaak dus dat was weer een voltreffer.
 
18 augustus 2020 Een wandeling van 10 km gemaakt in
de Kolk van Dussen. Een aanrader! Prachtig open land-
schap met het geluk dat er een buitengewoon mooie wol-
kenlucht boven hing (zie foto achterpagina). Op de terug-
weg loop je zo'n 4 km langs de Westfriese Omringdijk. Jaren
geleden zag ik daar Argusvlinders, ik ging daar op letten
want de soort neemt in Nederland in aantal snel af. Ook die
dag was het warm en inderdaad zag ik, niet ver van Lam-
bertschaag een bewegelijke vlinder die maar niet wilde
gaan zitten. Pas na een minuut of 5 verdween de vlinder
tussen de beplanting. Omdat de vleugels waren opgevou-
wen koste het me veel moeite het dier te vinden. Gelukkig
kreeg ik het in beeld en kon een scherpe foto maken (foto
5). Het was een vrouwtje Argusvlinder (Lasiommata me-
gera). Toen de vlinder wegvloog zag ik nog een vlinder
opvliegen die samen over de dijk verdwenen, dus vermoe-
delijk waren het er 2. Gelukkig, ze zijn er nog!

verdwijnt (smelt) het ragfijne haar.
Bijgaand een mooie foto van dit spektakel dat zeer de
moeite waard is om zelf eens op te zoeken.   Meer weten?
Een uitgebreidere uitleg kunt u vinden op http://www.alles-
overpaddenstoelen.nl/Aop3_ijshaar.html van de Mycologi-
sche Vereniging Nederland.

Ik raadde Tjalling aan deze waarneming op te sturen naar
EIS met vindplaats en bijzonderheden. Dat heeft hij ge-
daan en kreeg een mooi verslag van wat hij had gezien
retour. Dat ziet u in de volgende Alchemilla. In die tus-
sentijd kunt u proberen dit zelf op te zoeken.
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Notulen van de Algemene
Ledenvergadering IVN West-
Friesland op 9 maart 2020
 
Linda Smit-Oudijk  
 
Afwezig met bericht: 18 leden, aanwezig: 28 leden  
Voorzitter: Geert Veldhuis, Notulen: Linda Smit-Oudijk.
Bestuursleden: Astrid Bijster en Ruud Dijkstra; Pieter
Hermans met kennisgeving afwezig.          
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering met de spreuk: “Spreek
alleen als je woorden beter zijn dan je zwijgen”. De namen
van de 18 personen die zich hebben afgemeld worden
genoemd. Diverse leden zijn dit jaar overleden. Met name
wordt erelid Kees van Wissen genoemd. Hij en zijn vrouw
Eefje hebben zich jarenlang ingezet voor het landelijk IVN
en ontwikkelden de geschiedeniswebsite van IVN. (een tip
om deze website eens te bezoeken). De heer Bavo Beijk,
een lid van het eerste uur schreef een brief waarin hij be-
dankte als lid. Deze brief wordt voorgelezen.      

2. Mededelingen van het bestuur  
De mededelingen van het bestuur worden gedaan met  de
woorden van het artikel dat Pieter Hermans schreef voor
de komende Alchemilla. Astrid Bijster vertelt over de
nieuwe werkgroep “Voedselbos” en dat het  cursusteam is
uitgebreid naar 6 docenten. Zij spreekt de wens uit om in
januari 2021 een nieuwe 'Natuurgidsenopleiding te starten
en roept de aanwezigen op om dit te promoten. Er komt
een nieuwe cursus: “Een levende tuin maak je zelf”. Deze
start op 21 april; het zijn 5 bijeenkomsten en 2 excursies
waarbij de laatste bijeenkomst een inspiratiemarkt is. In het
najaar wordt gedacht aan een cursus over voedselbossen
en eten uit de natuur.        
3. Notulen algemene ledenvergadering 12 maart 2019
Er zijn geen vragen over de notulen en ze worden goedge-
keurd.      
4. Jaarverslagen van de werkgroepen
Deze zijn rondgestuurd aan alle leden. Hier  zijn geen
vragen over.      

5. Aanpassing huishoudelijk reglement  
Het bestuur geeft toelichting en  beantwoordt een aantal
vragen:
Ad 1.1: de vrijwilligers die maar 2x per jaar actief zijn hoeven
geen lid worden. Er moet wel presentielijst tijdens activitei-
ten worden bijgehouden.  
Ad 1.1a: deze zin is een uitgangspunt van het IVN.  
Ad 1.3: donateurs ontvangen per ingang van heden geen
Alchemilla. De 7 donateurs zijn hiervan op de hoogte ge-
bracht.  
Ad 1.4: Over de inkomsten van “huisgenootleden” hoeft
geen afdracht naar het landelijk IVN worden betaald.  
Ad 1.7 e/f: er wordt uitleg gegeven over het lidmaatschap
volgens het "verjaardagmodel” wat door het landelijk IVN
wordt gehanteerd maar eigenlijk heel onhandig is. De
contributie-inning gebeurt door het landelijk IVN bij de leden
die na 2017 lid zijn geworden (de zgn. landelijke leden).
Onze penningmeester geeft opdracht aan de RABO tot
incasso voor de zgn. “plaatselijke leden”. Landelijk IVN
incasseert in januari en onze penningmeester in april. He-
laas is dit door omstandigheden in 2019 pas in november
gebeurd. Er wordt gevraagd of de plaatselijke afdeling het
lidmaatschap per kalender jaar kan invoeren via een aan-
passing in het huishoudelijk reglement. (Actiepunt)
Ad 2.6: er is een alinea geschrapt
Ad 2.7: toegevoegd: De aangestelde consulenten zijn
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Ad 4.5: deze toegevoegde alinea wordt als betuttelend
ervaren omdat er nooit opzet in het spel is als er onjuist
wordt afgesloten. Naast sleutelhouders zijn er ook leden
die de sleutel ophalen bij het sleuteladres. Het woord “sleu-
telhouders” wordt vervangen door “sleutelgebruikers”. Het
bestuur geeft aan dat er hoge kosten (€ 75)  zijn als Regio
Control n.a.v. een alarm “op bezoek” komt. De handleiding
voor (nieuwe) sleutelgebruikers moet worden aangepast.
(Actie bestuur).  
In de deuren naar de bovenverdieping van het Streekbos
Paviljoen zijn andere sloten gezet i.v.m. de gewijzigde af-
spraken met IJgenweis. Zij kunnen de “moedersleutel” niet
meer gebruiken voor onze ruimtes.  
Ad 9.8: De ledenvergadering stemt toe dat het bestuur
bepaalt hoelang een VOG geldig is. Hierbij kunnen lande-
lijke richtlijnen leidend zijn. (Actie bestuur)  
Naast bovenstaande punten zijn er schriftelijk nog enkele
opmerkingen binnengekomen die door het bestuur afge-
handeld zullen worden. Nadat de bovenstaande punten zijn
verwerkt zal het huishoudelijk reglement op de website
worden geplaatst.      
6. Toelichting penningmeesterschap
Mevr. De Klerk, die op de vorige ALV benoemd is tot pen-
ningmeester heeft door ziekte het penningmeesterschap
moeten opgeven. In november 2019 is gebleken dat er
behoorlijke achterstanden waren in het uitschrijven van
facturen en het betalen van rekeningen. Voorzitter Geert
Veldhuis heeft tijdelijk het penningmeesterschap officieel
op zich genomen en heeft de facturen kunnen versturen en
deze zijn ook in 2019 nog betaald. De dames Ineke Hoffer
en Bea Reyn hebben in een zeer korte tijd de financiële
administratie op orde gekregen. Ineke Hoffer heeft toege-
zegd om in 2020 nog de administratie te blijven voeren.    
 

Geert Veldhuis opent de vergadering.
foto: Hans Verhoeven

10



6.a Vacatures binnen de afdeling  
- Er is een vacature voor penningmeester. 
- Er is er ook behoefte aan IVN-leden die de afdeling PR
komen versterken. Met name het aanleveren van kopij aan
de kranten vraagt nogal wat tijd en planning. Toos Brink
vraagt hiervoor versterking. Mogelijk kan er een PR werk-
groep opgericht worden die ook sponsoren en adverteer-
ders kan werven.
- De ledenadministratie van de plaatselijke afdeling wordt
nu door de secretaris gedaan. De ledenadministratie is nu
weer “bij” en het bijhouden vraagt hiervan wekelijks een ½
uur en 1x in de drie maanden moeten de adresgegevens
aangeleverd worden aan de redactie van de Alchemilla (via
Excel). Dit kan vanuit de thuis-pc gebeuren. Wij vragen
hiervoor een vrijwilliger.
- De activiteitenplanning (kwartaalplanning) en de arrange-
mentenplanning wordt ook door de secretaris gedaan.
Hierbij zijn ook ‘helpende handen’ beslist noodzakelijk.    
7. Toelichting op het financieel jaarverslag 
- De penningmeester geeft uitleg over een aantal posten.
Door het ontbreken van de juiste cijfers van 31 december
2018 zijn sommige posten niet goed te verklaren. Ook is er
een ander boekhoudprogramma aangeschaft waarbij en-
kele posten anders zijn ingevoerd. Door de schenking van
een nieuwe printer via de Westfriese Beursvloer (firma EP
Beerepoot) verviel het onderhoudscontract voor de oude
printer. Deze printer heeft geen kopieerfunctie wat aanmer-
kelijk lijkt te schelen in het gebruik. Printen kan via een USB
stick en de kantoor pc. De oude Brother-printer is gratis 
gereviseerd door Cartridge City Hoorn en is bedoeld voor
het maken van een enkel printje, te langzaam voor grote
aantallen.
- Schoonmaakkosten van de gezamenlijke ruimtes zijn in
2018/2019 niet gefactureerd door de gemeente SED maar
zullen in 2020 wel betaald moeten worden. Voor het IVN
zijn er schoonmaakkosten van de benedenzaal en “De
Terp”. De glasbewassing is teruggedraaid naar 1x in de
maand.       
- Voor de renovatie van de fluisterboot is  in enkele jaren
geld gereserveerd. Het totale bedrag is bijeengebracht o.

a. door giften c.q. sponsoring. De renovatie is klaar en
donderdag 12 maart zal de boot weer te water gelaten
worden. Vorig jaar heeft de boot minder vaak gevaren a.g.
v. afzeggingen i.v.m. de weersomstandigheden.
- Bij de post van de scholenwerkgroep staan  minder in-
komsten omdat  diverse excursies al in 2018 waren gefac-
tureerd.
- De inkomsten voor het  zalen gebruik zijn gestegen. De
vergoeding wordt nu betaald per dagdeel en dekt nu de
werkelijke kosten. Vorig jaar bleek uit de jaarcijfers  dat het
vaste bedrag dat IJgenweis betaalde niet kostendekkend
was.       
- De firma Schermer zal dankzij een deal op de Westfriese
Beursvloer meewerken aan methodes van energiebespa-
ring in onze zalen. 
- De cursuswerkgroep heeft 2 cursussen gegeven en
hiervoor geen uitgaven gemaakt. Het totaal bedrag komt
ten goede aan de algemene inkomsten.      
- Per 1-1-2020 wordt er een bijdrage van € 2,- gevraagd
aan de deelnemers (niet-leden) aan de publieksactiviteiten.
Hierover ontstaat een uitgebreide discussie. Uiteindelijk
krijgt het bestuur de opdracht mee om dit jaar te monitoren
of een “entreeprijs” belemmerend kan zijn voor deelname.
Loopt de deelname terug t.o.v de jaren dat er geen bijdrage
werd gevraagd? Hiervan moet verslag worden uitgebracht
op de ledenvergadering 2021. (Actie) Het IVN moet een
boodschap uitdragen (natuurbeleving) en het vragen van
een financiële bijdrage mag geen mensen uitsluiten. Sug-
gesties: alleen volwassene laten betalen of een maximum
bedrag van bijv. € 4,-  of een bedrijf benaderen die een
bepaalde activiteit wil sponsoren. (Actie)  
- Inkomsten via de wandelingen van dhr. Th. Neefjes wor-
den per 2 jaar afgedragen maar mogelijk is dit de laatste
afdracht omdat de startlocatie van de wandelingen van
eigenaar is veranderd.
- Als dank voor het vele werk dat Ineke en Bea hebben
verzet krijgen zij bloemen en een dinerbon.
 8. Verslag van de Kas-controlecommissie 
De leden Elcke Ransijn en Klaas Slagter spreken grote
waardering uit voor de mensen die de administratie op orde
hebben gekregen. Op 2 maart 2020 hebben zij de  finan-
ciële jaarrekening gecontroleerd en goed bevonden. Er
wordt decharge aan het bestuur verleend voor het gevoer-
de beleid.  
Nieuw lid van de kascontrole commissie 2020 naast Klaas
Slagter is Geert Pietersen. Het reserve lid zal door het
bestuur worden aangezocht. (Actie)      
9. Begroting 2020  
- Er wordt voor het 50 jarige  jubileum  van de afdeling in
2022 geld gereserveerd. Er zijn al leden voor deelname aan
de  jubileumcommissie benaderd. Eventueel hiervoor een
project subsidie aanvragen hiervoor. (Actie)  
- De opbrengst van de verkoop van de schilderijen via dhr.
Hugo van Lelyveld van v.h. de Kunstuitleen De Waegh te
Enkhuizen én een verkregen subsidie van de provinciale
IVN zijn bestemd voor het voedselbos.  
- De begroting wordt door de ALV goed gekeurd.      
10. Contributieverhoging
Vorig jaar was de  ALV akkoord met een verhoging van
€ 24,- naar € 27,-. Deze verhoging is toen niet geëffectueerd
ivm de vrij starre richtlijnen van het landelijke IVN. In 2019
is dus € 24,- geïnd. In 2020 gaan we € 27,- incasseren

Ineke Hoffer onvangt haar beloning.
foto: Hans Verhoeven
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omdat het nu mogelijk is om via de landelijke leden ook voor
€ 27,- te innen. Er hoeft geen nieuwe incassoverklaring
afgegeven te worden. Voor huisgenoten wordt de bijdrage
dan € 6,-. In april wordt dit  bedrag geïnd. Voor huisgenoten
wordt er geen afdracht gedaan voor ‘t landelijk IVN.
Tip van een lid: vraag of iedereen zijn huisgenoot ook lid
wil maken. Bij de verzekering Centraal Beheer krijg je 10%
premiekorting als IVN-lid.      
11. Snoeshaan
De trofee is ontworpen door de echtgenote van oud voor-
zitter Tjalling James en wordt uitgereikt aan een lid van de
afdeling, dat al een lange tijd heel actief is. Dit jaar ontvangt
Marianne Ouwerkerk de trofee. In verband met haar
thuissituatie kan Marianne hier vanavond niet aanwezig zijn
maar de oorkonde wordt alvast naar haar gemaild. Gerard
de Graaf heeft een prachtige houten doos gemaakt om de
Snoeshaan in te vervoeren. De oorkonde is dit jaar ontwor-
pen door Saskia Bon.      

12. Rondvraag  
- De heer van Diepen vraagt of het mogelijk is om in de 
naam West-Friesland het middenstreepje weg te halen. In
de  oprichtingsvergadering is deze naam zo gekozen.  
- Wil Stelling vraagt naar de samenwerking met de KNNV.
Er zijn dit jaar al enkele gezamenlijke activiteiten gepland.  
- Gé Bentvelsen: Er zijn 2 onderwerpen die vanavond aan
de orde zijn gekomen nl. de cursus over de eetbare tuin en
de werkgroep Voedselbos. Het is belangrijk om  bedrijven
én de jeugd hierbij te betrekken. In Stede Broec is een
nieuwe stichting  opgericht die als doel heeft om schoolkin-
deren te interesseren hoe voedsel wordt verbouwd. Mathijs

De oorkonde voor de jaarlijks uitgereikte Snoeshaan.
foto: Hans Verhoeven

Cursusnieuws
 
Astrid Bijster 
 
Natuurgidsenopleiding 2021-2022
 
In januari 2021 start, als de omstandigheden het toelaten,
de Natuurgidsenopleiding. Het is een actieve en soms
intensieve opleiding van 1,5 jaar met veel lessen over de
natuur, maar ook met veel oefenen met presenteren om
daadwerkelijk te leren om een natuurgids te zijn. Dat gaat
met kleine opbouwende stappen en een veldweekend
op Texel in juni 2021.
 
We hebben nu al een aardige groep belangstellenden.
Er is deze keer plaats voor maximaal 20 cursisten. Dat
past nog op gepaste afstand in de Terpzaal.
 
De lessen zijn op dinsdagavond om de 14 dagen en de
zaterdagochtend erna is er praktijkochtend in de natuur.
Kosten voor de hele Natuurgidsenopleiding inclusief
Texelweekenden is € 350,-. De voorlichtingsavond is op
dinsdag 17 november alleen na opgave vooraf. Alle
belangstellenden worden uitgenodigd. Wie er nog meer
bij wil zijn of meer informatie wil, kan contact opnemen
met cursussen@ivn-westfriesland.nl

Het bekende hapje en drankje na afloop.
foto: Hans Verhoeven

Postma is één van de oprichters. Het IVN was hier niet van
op de hoogte. Het is belangrijk om het IVN te verjongen en 
de jeugd op de juiste manier bij de natuur te betrekken. Dit
kan bijvoorbeeld met een bedrijvenbezoek. (Actie: contact
zoeken met Mathijs.)  
- Paulien Winnubst vertelt dat zij blij is met de nieuwsbrief.  
- Jans Wiersum heeft voor de aanwezigen een Seepje
probeerzakje mee. Dit biologische wasmiddel kan gebruikt
worden in plaats van de traditionele wasmiddelen.  
- Astrid Bijster meldt dat het landelijk IVN dit jaar 60 jaar
bestaat. Dit wordt gevierd op 19 september in Baarn. Ver-
melden in de nieuwsbrief. (Actie)      
- De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en
er is gelegenheid om elkaar te spreken onder het genot van
een hapje en een drankje.
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Veelkleurig Aziatisch
lieveheersbeestje
 
Hans Verhoeven
 
Al eerder heb ik de loftrompet geblazen over de Jaarrond
Tuintelling. Door wekelijks de tuin goed in de gaten te
houden ontdek je nieuwe bijzonderheden. Ook zie je de
jaargetijden duidelijk voorbij trekken met een wisselende
dierenbevolking. In juli zag ik veel Veelkleurige Aziatische
lieveheersbeestjes (Harmonia axyridis) in de Chinese roos
in mijn achtertuin. Er waren ook veel zwarte luizen die
kennelijk het hoofdvoedsel van die bende was. Er werd
gepaard en op gegeven moment zag ik rondkruipende
larven (foto 1) die in de loop van de weken groeiden. Larve Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

exemplaar 1 exemplaar 1

exemplaar 2 exemplaar 2

Het gekke van Veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes
is (de naam zegt het al) dat ze totaal verschillende kleur-
patronen hebben: van bijna geheel zwart met grote rode
vlekken tot rood met veel zwarte stippen. Het is een inva-
sieve soort die door de tuinbouw in Nederland is binnenge-
haald om de luizen in de gewassen te bestrijden. Het viel
me op dat er in augustus op de meest gekke plaatsen
(ramen en houtwerk) cocons zaten en dat was leuk om in
de gaten te houden.

Op 9 augustus zag ik dat op verschillende plekken die co-
cons open gingen en de lieveheersbeestjes naar buiten
kwamen. Die hadden nog helemaal geen stippen en waren
licht oranje op de dekschilden. Ik heb er een paar in de
gaten gehouden zag ze na een paar uur helemaal verkleu-
ren. En inderdaad krijgen ze veel later de stippen. Ik heb
ze onder de foto genummerd met exemplaar 1 en exem-
plaar 2 zodat de verschillende kleurvarianten duidelijk te
voorschijn komen.
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Column
 
Marianne Ouwerkerk
 
Huis- tuin- en keukenvogels  
 
Het is een vreemde tijd geweest de afgelopen maanden.
Codewoord: Corona.
 
Geen voorjaarsvakantie, de caravan bleef onder het
afdak staan. Geen fietsen achterop de auto om een
tochtje op de Veluwe te maken. We zochten het vertier
in eigen tuin.
 
Ik had nu de tijd om eens goed te inventariseren. Einde-
lijk kon ik de Zwartkop ontdekken die ik altijd voor mus
uitmaakte (ik ben geen vogelaar). De Houtduiven volgen
die gewonnen hebben van de Eksters en nu hun nest
kunnen afbouwen. Op het geluid van het Winterkoninkje
afgaan en geduldig wachten tot die zich liet zien. De
Tjiftjaf, die zich verschuilt en net als je hem in beeld hebt
van boom verwisselt. De acrobatische toeren van de
Ringmus vastleggen als ie voert etc. etc.
 
Maar het werd me ook makkelijk gemaakt. We komen bij
de keukenvogel. Gefladder in de eetkamer, bijkeuken en
keuken. Meestal tikt het Roodborstje tegen het raam
maar deze keer niet. Het was de Tjiftjaf. Nu kon ik ten-
minste een foto maken (als ie zou willen stilzitten).
Kennelijk geldt voor vogels ook #stayhome.
 
De volgende dag gebeurde hetzelfde maar nu in de
huiskamer. Het bleek een Koolmees te zijn die zich in de
ingang vergist heeft. Zijn huisje is naast onze voordeur.
Nadat we alle ramen en deuren opengezet hadden heeft
ie de uitgang gevonden. (De Tjiftjaf trouwens ook hoor!)
 
En dan zit er nog een vogel in huis. Die moet een jaartje
in quarantaine. Het is een vreemde Snoeshaan die asiel
zocht bij ons thuis. Omdat ik hem zelf niet kon ophalen
werd hij de volgende dag door Geert Veldhuis thuisge-
bracht. Heel hartelijk dank voor het vertrouwen en ik zal
hem goed verzorgen zodat hij volgend jaar een ander
veilig plekje kan krijgen.

Tjiftjaf, Koolmees en Snoeshaan
foto's: Marianne Ouwerkerk

Activiteitenoverzicht IVN
West-Friesland oktober 2020
 
Linda Smit publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
 
- Activiteiten voor de leden van IVN en KNNV zijn gratis
tenzij anders vermeld.
- Bij IVN West-Friesland hanteren we de Coronamaatrege-
len zoals opgesteld door RIVM.
- Voor de meeste activiteiten geldt: aanmelden verplicht.
En 1.5 m afstand houden.
- De activiteiten worden voorlopig per maand gepland.
- Bij bevestiging van deelname zal de gids de IVN richtlijnen
voor de Coronamaatregelen meesturen.
 
Zondag 4 oktober 
Gezinsactiviteit Reptielen houden als huisdier Aanmelden
niet nodig, een vrijwillige bijdrage graag wel.
 
Een beetje prehistorisch van uiterlijk zijn ze wel, en ze
kunnen oud worden als huisdier, mits je ze goed verzorgd.
Reptielenverzorger Mychel Cornelissen houdt vanaf 14.00
tot   16.30 uur uur een "  doorlopende"   reptielenpresenta-
tie bij het IVN in de ontvangstruimte van het Streekbos
Paviljoen. Hij neemt een Baardagame en enkele water-
schildpadden mee en kan er boeiend over vertellen. Horen
water- en moerasschildpadden eigenlijk thuis in de Neder-
land de wateren? Een schildpad of agame als huisdier,
hebben die veel verzorging nodig? Tijdens de demonstratie
komen allerlei onderwerpen zoals de behoeften, kenmer-
ken en bijzonderheden van deze koudbloedige dieren ter
sprake en dat neemt vooroordelen wellicht weg.
 
Woensdag 7 oktober
Volwassenactiviteit Natuurwerkochtend Egboetsterrein
 
Start 9.30 uur einde 12.30 uur uur bij Het Egboetje, Liede-
rik 15, 1678 JC Oostwoud, via N240 afslag Hauwert.
Aanmelden via r.de.graaf@ivn-westfriesland.nl
 
Zaterdag 10 oktober
Volwassenenactiviteit Inventarisatie Streekbos
 
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Van 9.30 uur tot de middag inventariseren in het Streekbos.
Informatie Hans Verhoeven, 06 18903922.
 
Zondag 11 oktober
Geen IVN-activiteit, wel openstelling ontvangstruimte.
 
Zondag 18 oktober
Gezinsactiviteit Paddenstoelenexcursie Dijkgatbos Wieringermeer
 
Paddenstoelen horen bij een herfstbos. De sporen van een
paddenstoel laten zich gemakkelijk bekijken met een
spiegeltje. Je ziet dan plaatjes of buisjes. Er zijn er met
wimpers, met een soort van nestje, of met gekke namen
zoals Fopzwam of Plooirokje.
Gids Marco van der Lee neemt je mee langs plekken met
bijzondere paddenstoelen. Goed schoeisel aandoen wordt
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Vleetweg 12 | 1619 PR Andijk | Holland

T.: +31 228 515280 | info@abz-strawberry.nl

www.abz-strawberry.com

HOLLAND STRAWBERRY HOUSE

ABZ Seeds is een Hollands veredelingsbedrijf welke zich volledig 
toelegt op de ontwikkeling van F1-hybride aardbeirassen, 
vermeerderd door zaad.

Met onze aardbeiplant Delizz® kan iedereen op een eenvoudige 
manier thuis aardbeien kweken.

Vanuit ons mooie pand Holland Strawberry House aan de 
Vleetweg in Andijk werken wij met een enthousiast team aan de 
verdere ontwikkeling van F1-hybride aardbeirassen, omdat wij 
iets willen betekenen voor liefhebbers van aardbeien over de 
gehele wereld.

Internationaal specialist 
       in aardbei F1 hybriden

aanbevolen. Eventueel een loep en spiegeltje meenemen.
Start- en eindtijd: 11.00 tot   13.00 uur. Locatie: Parkeerter-
rein Dijkgatbos (Waterkeringpad) Wieringermeer. Kosten
€ 2,- p.p. Kinderen onder de 12 jaar een vrijwillige bijdrage.
Maximaal 10 volwassenen ivm Corona regels. Aanmelden
tot 17 oktober via publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.
nl. Bij bevestiging van deelname wordt een google print van
de startlocatie meegestuurd.
 
Zaterdag 24 oktober
Volwassenenactiviteit Inventarisatie Egboetswater
 
Help mee om de flora en fauna te determineren. Start om
9.00 uur bij Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud,
N240 afslag Hauwert. Aanmelden niet nodig.

RABO ClubSupport: ook
voor het IVN
 
Linda Smit 
 
Voor verenigingen die een financieel steuntje in de rug
nodig hebben is er de actie: Rabo ClubSupport. Als
coöperatieve bank investeert de Rabobank elk jaar een
deel van de winst in lokale clubs en verenigingen, zodat
ze kunnen blijven doen wat ze doen: ons land beter
maken, buurt voor buurt.
 
Rabobank West-Friesland hecht veel waarde aan de
lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en
stichtingen in haar omgeving. De Rabobank West-
Friesland stelt in 2020 een bedrag van € 350.000,- be-
schikbaar. De nieuwe campagne startte in september.
 
Het IVN heeft ook een uitnodiging gehad om een project
in te schrijven. 30 september was de datum dat er een
projectvoorstel ingeleverd moest worden. Het bestuur
heeft in de vergadering van 14 september een voorstel
naar de RABObank geformuleerd.
Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. Leden
vanaf 12 jaar mogen ook stemmen. Elk lid van de RABO
bank mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en
stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereni-
ging/stichting mag worden uitgebracht. De periode dat
er gestemd mag worden is 5 t/m 25 oktober. Dus: denkt
U alstublieft aan het IVN en eventueel ook aan de KNNV
in Hoorn als u de oproep krijgt om uw stemmen uit te
brengen! In uw e-mail box en op de website komt tijdens
de stemperiode nogmaals een bericht over het project
dat wij hebben aangedragen voor de actie van RABO
ClubSupport.
 
Kortom,
 
In deze moeilijke tijd door het wegvallen van veel
inkomsten uit onze activiteiten is deze actie en de
opbrengst van harte welkom!

 
Zaterdag 24 oktober
Gezinsactiviteit Nacht van de nacht in het Egboetsterrein
 
Start om 18.15 uur bij Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC)
Oostwoud, via N240 afslag Hauwert. Kosten € 2,- p.p.
Kinderen onder de 12 jaar gratis. Aanmelden via r.de.
graaf@ivn-westfriesland.nl
Neem een zaklamp mee voor noodgevallen. En trek vooral
goed schoeisel en warme kleding aan. Als de zon is onder-
gegaan, dan ondergaat de natuur een ware metamorfose.
's Nachts slapen de dagdieren, en heersen de nachtdieren.
Onder een plafond van fonkelende sterren verschijnen
dieren die in het donker op hun best zijn. Fladderende
nachtvlinders, scharrelende Egels en langs scherende
vleermuizen. Het is een wereld die voor ons mensen,
dagdieren als we zijn, normaal gesproken verborgen blijft,
maar niet tijdens de 'Nacht van de Nacht', een landelijk
evenement dat in het teken staat van nacht, donkerte en
lichtvervuiling. In heel Nederland worden die avond tal van
activiteiten georganiseerd, onder andere bij IVN West-
Friesland. Een rondleiding van plusminus anderhalf uur met
o.a. aandacht voor vleermuizen en uilen door IVN-gids Ria
de Graaf. Onze zintuinen gaan op scherp met ruiken,
voelen en proeven en verhalen in het donker.
 
Zondag 25 oktober
Geen IVN-activiteit, wel openstelling ontvangstruimte.
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