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IVN afdeling West-Friesland
NME centrum:  Streekbos Paviljoen
Postadres: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel
Telefoon: 0228 520486
Email: ivnwestfriesland@hetnet.nl
Website: www.ivn-westfriesland.nl
Nummer KvK: Noordwest-Holland 40624859
Het NME centrum is iedere zondag geopend van 
13.00 - 17.00 uur
Dependance:
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud

Bestuur
Voorzitter: Tjalling James
De Buurt 104, 1606 AJ Venhuizen
telefoon: 0228 542129
email: thjames@dds.nl 
Secretaris: Gé Kenter
Graaf Willemstraat 150,1611 HN Bovenkarspel
telefoon: 0228 513362
email: gmkenterivn@kpnmail.nl 
Penningmeester en
Ledenadministratie: Rob den Hartog
De Roos 26, 1611 KG Bovenkarspel
telefoon: 0228 517593
email: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
 
Rekeningnummer: 
RABO WFO 1677.60.157 
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
 
Leden van Bestuur: 
Astrid Bijster
Robert Stolzhof 207, 1628 XA Hoorn
telefoon: 0229 275673
email: abijster@kpnplanet.nl
Hans Verhoeven
La Reinelaan 50, 1611 ZE Bovenkarspel
telefoon: 0228 515137
email: j.l.verhoeven@hetnet.nl
Adri Bozelie
Turfhoek 9, 1671 EA Medemblik
telefoon: 0227 542621
email: kbozelie@quicknet.nl
John Bos
Sluiswachter 35, 1613 BK Grootebroek
telefoon: 0228 752192
email: madbos@hotmail.com
Henk Lanting
Langeweer 8, 1619 DT Andijk
telefoon: 0228 313430
email: henkennellanting@quicknet.nl

Colofon
De Alchemillia verschijnt viermaal per jaar in een oplage
van 350 exemplaren.
Het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie is een
landelijke vrijwilligersvereniging met regionale afdelin-
gen.
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 € 17,50 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

Contactpersonen
IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activi-
teiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neemt u dan
contact op met onderstaande contactpersonen
Redactie Alchemilla:
Hans Verhoeven, (zie Bestuur); Astrid Bijster, (zie Bestuur)
Marga Scherer, Dahliastraat 72, 1616 ED Hoogkarspel,
telefoon: 0228 586786,
email: marga.scherer@versatel.nl
Lisbeth van Lintel, Hertog Albrechtstraat 347, 1611 GK
Bovenkarspel: 0228 517005,
email: vanlintel@hotmail.com
PR / Persberichten:   
Toos Brink, Krelagehof 27, 1611 DX Bovenkarspel, tele-
foon: 0228 512316, email: tbrink.ivn-wf@quicknet.nl
Zondagactiviteiten:
Frieda Bus, V. Roosendaalstraat 26, 1606 XE Venhuizen,
telefoon: 0228 541489, email: friedabus@hetnet.nl
Scholenwerk:
Henk Lanting, (zie Bestuur)
Exposities:
Beppie van der Wegen, Meeuwenlaan 49, 1602 NB Enk-
huizen, telefoon: 0228 322338, email:
b.vdwegen@quicknet.nl 
IVN website:
Rob den Hartog, (zie Bestuur) 
Vaarexcursies:
Theo Ruiter, Lelielaan 2, 1614 SX Lutjebroek, telefoon:
0228 515797, email: theru@hetnet.nl 
Weidevogelwerkgroep:
Geert Pietersen, De Greppel 37, 1611 JN Bovenkarspel,
telefoon: 0228 523565, email: g.pietersen@wxs.nl
Knotwerkgroep:
Rob Rijswijk, Binckhorst 6, 1616 GB Hoogkarspel, telefoon:
0228 561642, email: r.rijswijk@quicknet.nl 
Ecowerkgroep:
Louis van Wegen, Burgwal 9, 1601 BA Enkhuizen, telefoon:
0228 316825, email: wegen@quicknet.nl 
IJsvogelwerkgroep:
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk, tele-
foon: 0228 720119, email: d.greydanus@quicknet.nl 
Inventarisatie Streekbos:
Beppie van der Wegen, (zie Exposities) 
Werkgroep Egboetje:
Adri Bozelie, (zie Bestuur) 

Foto's voor- en achterkant
Voorkant: ♂ Oranjetipje        Achterkant: Streekbos
Foto: Wil Stelling                    Foto:Hans Verhoeven
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Voorwoord
Hans Verhoeven
 
Bloed, zweet en tranen: dit jubileumnummer in elkaar zet-
ten.
We (de speciaal opgerichte jubileumcommissie) spraken
er, eind 2011, erg makkelijk over en we hadden nog tijd
genoeg. Maar nu de deadline naderde zagen we nog hui-
zenhoge bergen die moesten worden geslecht. We hebben
ons er aardig op verkeken. Wat een werk! Toch presenteren
we u met trots een "geschiedenisboek'' van 40 jaar IVN
West-Friesland.
Hoofdmoot is de Kroniek waarin chronologisch wordt ver-
meld wat IVN West-Friesland in die 40 jaar heeft gepres-
teerd. Astrid Bijster en Nico Bregman hebben maanden
lang archeologisch zoekwerk verricht in het IVN-archief en
in oude Alchemilla's om dit huzarenstuk inhoud te geven.
Nico, IVN-er van het eerste uur, zag tijdens het lezen zijn
hele leven voorbij trekken en kon dat weer herbeleven.
Astrid had soms slapeloze nachten van zo veel activiteiten.
Gelukkig zijn alle voorzitters nog in leven en elk heeft een
impressie gegeven van wat er tijdens hun "regeerperiode
" belangrijk was. Voor sommigen was dat diep graven en
ik weet zeker dat er hier en daar hulptroepen aan te pas
zijn gekomen om hun verhaal goed op papier te zetten.
Fijn zijn ook twee "specials" over belangrijke zaken waar
het IVN West-Friesland groot mee is geworden: school- en
natuurgidsencursussen en inventarisaties. Een ander hei-

kel punt zijn oude foto's, die de artikelen moeten ondersteu-
nen en ook aan de huidige leden moeten laten zien hoe het
vroeger was. Er was veel archiefmateriaal maar er bleken
weinig foto's bij te zitten. Dus de redactie moest gaan vissen
bij allerlei oude leden die misschien nog wel iets op zolder
hadden liggen. Uit enkele verstofte hoeken kwam nog wel
iets te voorschijn maar minder dan we hadden gehoopt.
Hele privéarchieven zijn verdwenen door verhuizing of
dia-bestanden die zijn verkleurd en inmiddels ongeschikt
voor publicatie. Toch hebben Nico Bregman en Toos Brink
nog aardig leuk fotomateriaal bij elkaar weten te sprokkelen.
Een periode van 40 jaar is erg lang en er verandert veel
maar dat geldt niet voor het enthousiasme en de werkzaam-
heid van ons IVN West-Friesland. We bezitten nog steeds
expansiedrift, organisatievermogen en creativiteit om
steeds weer opnieuw (vaak in een nieuw jasje) het verhaal
te brengen van "de bloemetjes en de bijtjes", onze vogels
en landschappen te beschermen en deze laatste te onder-
houden. We mogen blij zijn met zoveel "actieve" leden die
in al die verschillende werkgroepen hun steentje bijdragen
op hun eigen manier: gidsen, knotten, graven, schipperen,
timmeren, ontwerpen, schrijven, archiveren, contacten
leggen en onderhouden, organiseren, afwassen, schoon-
maken, publiceren, melden, beheren, enzovoort, enzo-
voort.
In het "jaar van de bij" maken we geen slechte indruk.

Prijsvraag naam afdelingsblad
Astrid Bijster
 
In de vorige Alchemilla hadden we een prijsvraag uitgeschreven voor een eventuele nieuwe pakkende naam voor het
afdelingsblad van IVN West-Friesland. Met als prijs eeuwige roem. De naam zou worden gekozen tijdens de algeme-
ne ledenvergadering.
 
Het duurde even voor de creativiteit op gang kwam, maar niet zo lang voor de ledenvergadering had ik toch 20 ver-
schillende namen binnen gekregen. Dat is moeilijk kiezen, zo heel snel in de ledenvergadering. Vandaar dat we be-
sloten alle namen op een A4-tje te zetten, incl. de naam Alchemilla. Dit werd uitgedeeld aan de aanwezigen in de
ledenvergadering, waarna ze een naam mochten doorgeven aan mij. Dit binnen een week.
 
Ik heb veel reacties binnengekregen. Daarbij bleek dat de overgrote meerderheid toch kiest voor het handhaven van
de naam Alchemilla. Verder waren er nog een paar stemmen voor Groenpost en kregen een aantal andere namen 1
stem. Die ene stem kwam dan wellicht van de bedenker? Hoe dan ook, het verschil met het handhaven van de naam
Alchemilla is te groot om twijfel te hebben over de uitslag.
 
Hartelijk bedankt voor het creatieve meedenken. We houden het op de naam Alchemilla. De naam die het blad al
kreeg in 1977. De naam was bedacht door Peter Overweel. Er is een A4 tje bewaard gebleven uit 1977 met de uitleg
en overwegingen van Peter Overweel. Die zal tijdens het jubileumweekend worden tentoongesteld.
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Herinneringen door de eerste voorzitter van IVN West-
Friesland

Cor de Gans
 
Ik volg de Na-
tuurgidsencursus
in 1969/70 bij de
IVN-afdeling Am-
sterdam-Amstel-
land, doe hal-
verwege 1970
(N'70, natuur-
beschermingsjaar
1970) examen
en verhuis in die
periode ook naar
Hoogkarspel. 
Hoewel ik in
Amsterdam blijf
werken, vind ik
het wat veel ge-

vraagd om in Amsterdam actief te zijn voor het IVN. Dus
wat wordt mij geadviseerd: richt een afdeling in het noorden
op.
 
Na hier en daar wat rondvragen kom ik in contact met Jaap
Kranenburg, toen ook bestuurslid van de vereniging 't Nut.
Hij kent nog enkele actievelingen in het dorp en na veel
heen en weer gepraat komt Wim Hart bij de initiatiefgroep.
Zijn belangstelling ligt voornamelijk bij de milieuactie. De
natuur- en milieuactiegroep Hoogkarspel e.o. wordt opge-
richt: voorzitter Cor de Gans, secretaris Wim Hart, penning-
meester Ruud Bohlmeyer, bestuurslid Jaap Kranenburg.
Met een startsubsidie van de vereniging tot Nut van het
algemeen.
 
Gestart wordt met flink wat publiciteit en een ludieke actie
tegen de sloop van een hele rij oude kastanjebomen in
Wervershoof. Er wordt een 'overlijdens-advertentie' ge-
plaatst in het Noordhollands Dagblad met onder meer de
tekst: de overledenen liggen opgebaard op de gemeente-
werf. Dat levert een jarenlange subsidieweigering van de
Gemeente Wervershoof op. De wethouder blijft heel lang
boos.
 
Na aandacht in de Westfriese dagbladen voor de jonge
vereniging volgt al snel een tiental opgaven voor het lid-
maatschap. Naast de eerste actie volgen ook excursies.
Met volle schuiten de polder in en de eerste wandelexcur-
sie in het Dijkgatsbos. Als we een half uur voor aanvang
aan komen rijden, vragen we ons af wat er nog meer te
doen is in de druilerige regen. Maar de ruim 80 mensen zijn
allemaal voor déze wandeling gekomen. Alle deelnemers
zien, de meesten waarschijnlijk voor het eerst van hun
leven, een Ransuil die stoïcijns langs het pad blijft zitten.
 

Ondertussen wordt een aanvraag ingediend voor een offi-
ciële erkenning als IVN afdeling. Aanvankelijk eerst als
afdeling Hoogkarspel e.o. Er volgt wat wrijving met de
KNNV in Hoorn die ons als 'concurrent' ziet. Maar dat wordt
uitgepraat. De nieuwe Westfriese groep heeft een heel
andere doelstelling en publieksgroep dan de KNNV. Wij
gaan voor actieve natuur- en milieueducatie. Na enkele
overlegrondes wordt tevens besloten het werkgebied regi-
onaal te maken, temeer omdat er steeds meer aanmeldin-
gen voor het lidmaatschap vanuit heel West-Friesland
binnenkomen. In 1971 is dan ook de IVN-afdeling West-
Friesland officieel een feit, aanvankelijk nog met de toevoe-
ging 'oostelijk', maar dat wordt te lang bevonden. IVN afde-
ling West-Friesland is wel een van de eerste regionale af-
delingen in Nederland.
 
Een drukke tijd volgt: De komst v.d. plastic vuilniszak: IVN
West-Friesland komt met het papieren alternatief. Het
wegbermenbeheer: IVN West-Friesland haalt dé wegber-
men-deskundige, de Wageningse professor W. Zonderwijk
naar het noorden en gaat inventarisaties opzetten en in
overleg met de dijkgraaf van het Waterschap. Er worden
acties gevoerd tegen de regionale vuilstort. Het recreatieve
verkeersplan op de dijk van Hoorn naar Enkhuizen: IVN
West-Friesland komt met een alternatief. Plannen om de
buitendijkse gebieden recreatief te bestemmen: IVN Wes-
t-Friesland komt met alternatieven. Knotwilgenacties: IVN
West-Friesland organiseert de vrijwilligers. Soms staan er
vijftig tot zestig mensen in het weiland te zagen en te slepen.
 
Er worden ook brochures gemaakt over hoe en wat, veilig-
heid en natuurlijk het leven in en om de knotboom. Toren-
valknestkastenactie: IVN West-Friesland organiseert de
vrijwilligers. Tientallen kasten worden met hun hulp ge-
maakt en geplaatst. Deze laatste twee acties zorgen voor
veel goodwill bij de agrariërs. Inpolderingsplannen van de
Markerwaard: IVN West-Friesland organiseert een avond
met Dr. Marten Bierman van de Vereniging IJsselmeer
Open. IVN West-Friesland maakt een ontwerp voor een
schooltuin bij een nieuw te bouwen lagere school en voor
een groensingel rond Hoogkarspel. En natuurlijk niet te
vergeten de ruilverkaveling: IVN West-Friesland gaat met
twee bestuursleden naar Haarlem voor overleg met
Staatsbosbeheer en maakt schetsen voor de inrichting van
de 'natte cel'. De eerste vaarexcursies worden dan al ver-
zorgd. Alle activiteiten worden steeds weer ondersteund
met excursies en veel voorlichting. Dat laatste vooral ook
door de aandacht van het Noordhollands Dagblad.
 
In juni 1977 verhuis ik naar Brabant en word professioneel
natuur- en milieueducator. Wim Jongejans wordt voorzitter
en Wim Hart?......blijft natuurlijk secretaris.

4



Tewaterlating Wils kracht
Foto Toos Brink 

Ledenmutaties
Rob den Hartog
 
Ledenmutaties tot 15 maart 2012
Aangemeld lid
01-01-2012 Mevr. J.P. Koolhaas, Andijk
01-01-2012 Dhr. M.U. Schager, Wognum
08-01-2012 Dhr. J. Edelenbosch, Grootebroek
08-01-2012 Dhr. R.F.R. van der Wegen, Bovenkarspel
16-01-2012 Dhr. W.J. Kunst, Andijk
18-01-2012 Mevr. H. Compaan, Enkhuizen
26-02-2012 Dhr. G. Pietersen, Bovenkarspel
04-03-2012 Dhr. R. Winter, Bovenkarspel
 
Afgemeld lid
09-01-2012 Dhr. P. de Wit, Enkhuizen
14-03-2012 Mevr. M.F. Zwaan, Berkhout
 
Aantal leden 15-03-2012: 274
Aantal donateurs 15-03-2012: 8
 

Van de bestuurstafel
Gé Kenter
 
Onze penningmeester meldt dat er van de 86 leden die zelf
hun contributie overmaken, slechts 10 aan ons verzoek in
de vorige Alchemilla hebben voldaan. De resterende 76
leden, waarvan de betaling dus niet op tijd werd ontvangen,
hebben begin maart een betalingsherinnering/machtigings-
formulier voor automatische betaling ontvangen. Aan 5
leden is de automatische betaling na het verstrijken van de
storneringstermijn teruggestort, omdat zij de contributie
naderhand ook nog een keer handmatig hadden betaald.
Wat betreft de subsidies die wij elk jaar ontvangen van de
diverse gemeenten, constateren wij dat deze steeds meer
naar beneden worden bijgesteld. Uiteraard tekenen wij hier
tegen telkenmale protest aan. Maar om ook deze tendens
tegen te kunnen gaan, zijn het IVN, MAK en Witte schuur
op het idee gekomen om gezamenlijk alle (niet-vestigings)-
gemeenten te benaderen en aan hen voor te stellen om

een bedrag van € 0,20 per inwoner te vragen en dit vervol-
gens te gaan verdelen onder de 3 NME organisaties. De
gemeenten Hoorn, Stede Broec en Enkhuizen steunen de
daar gevestigde NME organisatie deels in natura/huisves-
ting.
Tenslotte is tot grote vreugde van het hele bestuur de IVN
boot op 9 maart met een officieel tintje te water gelaten. De
schuit is voorzien van een 4 mm dikke nieuwe bodem,
waarna de hele boot is gezandstraald en tenslotte voorzien
van 5 lagen grondverf, anti fouling en glanslak. Vervolgens
is hij beplakt met tekst en logo's. Een groot compliment aan
de Firma Kooy voor het uitstekende vakwerk en de snelle
reparatie. Ook de Firma Kramer belettering heeft de letters
en de emblemen keurig verzorgd en last but not least een
compliment aan Theo Ruiter, Gé Kenter en Kees Verberne,
voor hun tomeloze inzet en de leuke fotoreportage die van
de restauratie is gemaakt. En dank aan het Westfriesland-
fonds voor de financiële ondersteuning.

Tewaterlating gerenoveerde
Wils kracht
Toos Brink 
 
Na een grondige renovatie door de Firma Kooy Agritechniek
is de IVN fluisterboot Wils kracht op vrijdag 9 maart als
nieuw in het water gelaten. Daar kwam geen champagne
aan te pas maar een borrel voor de schipper/onderhouds-
man Theo Ruiter  en zijn assistent /schipper Gé Kenter.
Door het intensieve gebruik kon slijtage niet uitblijven, de
bodem was lek en grote renovatie noodzakelijk. De boot is
totaal gerenoveerd, voorzien van het nieuwe IVN logo en
belettering en weer vaarveilig. De naam "Wils kracht” mag
blijven en is genoemd naar de toenmalige beheerder/schip-
per Wil Buijsman en coördinator Wil Stelling. Voorzitter
Tjalling James sprak zijn dank uit en meldde positief nieuws.
Het Westfriesland Fonds schenkt wederom een aandeel
van € 2.000,--  in de renovatiekosten van de schuit. Een
mooie start voor het jubileumjaar van het IVN West-Fries-
land.
 
Vaarexcursies
Het IVN West-Friesland beschikt sinds 1998 over een
elektrisch aangedreven fluisterboot. De schuit is toen ook
met hulp van een gift van het Westfriesland Fonds en
sponsoring van de accu's in de vaart gezet. Duizenden
(school)kinderen en groepen volwassenen hebben de af-
gelopen jaren gebruik gemaakt van de IVN-boot. En zullen
dit binnenkort weer doen tijdens de schoolvaarexcursies in
mei/juni en het vaarseizoen in de zomer. De schippers en
gidsen laten met veel enthousiasme de omgeving van het
Streekbos en de Weelen zien. Met het zachte geluid van
de elektromotor zijn zij toch goed verstaanbaar om hun
kennis van waterplanten, vogels en de historie van polder
Het Grootslag over te brengen.
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Herinneringen door de tweede voorzitter van IVN West-
Friesland

Wim Jongejans
 
Kennismaking
Halverwege de
zestiger jaren
gaf ik me op
voor een werk-
kamp van het
landelijke IVN,
onder leiding
van Jo van
Dijk. Een week
Gagelstruiken
verwijderen l-
angs de Beer-
ze om zo
ruimte te ma-
ken voor Been-
breek, een teer
geelbloeiend 

plantje dat veel zonlicht nodig heeft en een voorkeur heeft
voor voedselarme zure moerasgrond. Zo'n plek waar
koeien door kalkgebrek de benen kunnen breken. De
Beerze komt uit België en gaat in Boxtel samen met de
Dommel.
In 1972 maakte Jan Smid me in Bovenkarspel attent op de
lokale IVN. Een bevlogen lezing over het slootleven door
Jaap Kranenburg. Jan vond het IVN echt iets voor mij en
daar had hij groot gelijk in. Tot op de dag van vandaag ben
ik met natuureducatie bezig. Het laat me niet los.
 
Druk, druk, druk
Cor de Gans verdween dus naar Uden in 1977 om daar
een bezoekerscentrum op te zetten en ik volgde hem op
als voorzitter. Hans Heidinga werd penningmeester. Met
de praktische hulp van Henk Stam zetten we het wilgen-
knotten voort. Opleggers vol hout lieten we van de knot-
adressen in vooral het westelijke deel van West-Friesland
vertrekken. Het hout leverde wat op. De veranderingen in
het Westfriese landschap hielden ons zeer bezig. We be-
moeiden ons met de uitvoering van de verschillende ver-
kavelingen. Dat leverde bijvoorbeeld in polder Het Groot-
slag een beschermde Natte Cel in Lutjebroek op. De inrich-
ting van een natuur-recreatiebos rond een zwemplas lever-
de een vaste plek op voor educatieve wandelingen met
leerlingen en volwassenen. De Bovenkarspelse wethouder
Nic van 't Hof wist aan de plas een door de bronstijdboer-
derij geïnspireerd gebouw neer te zetten, waarin wij een
plek kregen voor het inrichten van een permanente tentoon-
stelling die wij jaarlijks vervingen. Via een Medemblikse
lijstenmakerij kwamen we aan verstevigingsmateriaal voor
foto's en posters. We zorgden voor educatieve boeken en
tijdschriften. Lou de Beurs uit Oostwoud was er bijna elke
dag aanwezig. We kregen een plek op de jaarlijkse West-
friese Flora in de maand februari. Dat betekende in de

winter inrichten met de hulp van vooral André Bakker en
ervaring met de bemensing van een stand van negen tot
zes, tien dagen lang. Met name de verkoop van de IVN--
posters hielp de afdeling uit de kosten: we brachten er vele
honderden aan de man.
Pogingen om het westelijke deel van West-Friesland bij het
IVN-werk te betrekken hadden weinig succes. Het bleef bij
knotten en een paar jaar bermen hooien langs Langereis
en Koningspade. Hoewel de fietsrouteboekjes, die we sa-
menstelden, wel aftrek hadden.
Samen met KNNV Hoorn werden in de jaren tachtig ver-
schillende natuurgidsen-cursussen opgezet. Er waren
steeds meer gidsen nodig voor meer activiteiten. Een eigen
boot In 1981 kregen we met de derde Westfrieslandprijs
van het Westfries Genootschap in een bomvol Verenigings-
gebouw in Bovenkarspel. De tweeduizend gulden besteed-
den we aan een tuindersschuit met een lister motor. Henk
Stam plaatste er zitbanken in en zo konden we geregeld
met publiek De Weelen in. Een zeer belangrijke uitbreiding
van onze educatieve mogelijkheden.
 
Hamer
In 1985 was het tijd om de voorzittershamer door te geven.
Het tijdperk Frits Swuste brak aan. Dat wilde hij alleen maar
doen als ik wel in het bestuur bleef zitten.
 
Trots
Hoewel het niet in mijn aard ligt, moet ik hier toch bekennen
trots te zijn op onze afdeling. Niet vanwege het veertigjarig
jubileum op zich. Dat bereik je ook als je je maar niet opheft.
Nee, de geleidelijke en degelijke groei die de afdeling
doormaakte, door steeds maar het doel voor ogen te
houden: Natuur-educatie door steeds meer gediplomeerde
natuurgidsen uit eigen opleiding. Zodat zo optimaal moge-
lijk een intensief contact met het Westfriese publiek onder-
houden wordt. Ik vraag me af wanneer je kunt spreken van
een vereniging van natuurgidsen. In ieder geval is er een
sterke N-factor. Archiveren is geen geliefde bezigheid van
IVN-ers. De totstandkoming van dit Jubileum-Alchemilla--
nummer zal de nodige hoofdbrekens opgeleverd hebben.
Natuurgidsen leven van de ene educatieve activiteit naar
de andere. Hoeveel ervaring ook, je moet je telkens weer
minutieus voorbereiden. 21 April kom ik naar het feest, 22
april heb ik om 10 uur 's morgens een afspraak met het
publiek. Thema: insecten. De nacht ertussen zal er een van
weinig slapen zijn. Alle kans dat de herinnering terug zal
gaan naar die avond in de duinen van Westenschouwen,
toen we met een Staatsbosbeheer-gids reeën gingen
spotten. Kaartjes gekocht bij de VVV. De gids had veel
kennis en ervaring. Voerde ons mee naar elke plek waar je
gegarandeerd reeën kunt zien. Maar hij werd steeds ze-
nuwachtiger en liep steeds sneller. We hebben geen ree
gezien. Ook dat is de N-factor.
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Afscheid van Bavo Beijk als
school(natuur)gids
Hans Verhoeven
 
Tijdens de bijeenkomst voor schoolgidsen op 25 november
2011 hebben we afscheid genomen van Bavo Beijk als
school(natuur)gids. Henk Lanting vertelde dat Bavo in 1996
lid was geworden van het IVN West-Friesland nadat hij een
prettig gesprek had gehad met Wil Stelling, die op een markt
aanwezig was met een IVN-kraam.
Verder somde Henk allerlei bezigheden op die Bavo had
gedaan voor het IVN: gastheer tijdens zondagsdiensten,
docent tijdens de NGC, schoolgids, etc. Bavo werd verblijd
met een prachtige orchidee en een boekenbon, waar hij erg
mee ingenomen was. 
Direct daarna vroeg Bavo het woord en wat er volgde was
een complete verrassing voor alle aanwezigen. Bavo heeft
zijn hele leven nauwkeurig een dagboek bij gehouden en
daaruit somde hij een aantal memorabele feiten op die
betrekking hadden op het IVN. Hij is wel 10 minuten aan
het woord geweest en de bijdrage die Bavo in zijn leven
heeft geleverd aan het IVN is zo groot dat een artikel
hierover in dit jubileumnummer "minstens" op zijn plaats is.
Ondergetekende had de eer dit te mogen verwoorden. Bavo
schonk het IVN West-Friesland het boekje "Zilverschoon in
het groen", uitgegeven in 1998, ter gelegenheid van het 25
jarig bestaan van de IVN afdeling Nijmegen, dat mede was
opgericht door Bavo Beijk. Dit boekje vindt u terug in onze
bibliotheek in het Streekbos Paviljoen. 

Uit het dagboek van Bavo Beijk.....(tot december 2011)
Hij herinnert zich dat hij al op 5 jarige leeftijd met zijn vader
de natuur in ging. Zijn vader was onderwijzer en later bio-
logieleraar en die bracht graag zijn grote natuurkennis over
aan zijn zoon. Vooral strand en duinen waren favoriet. Op
21 oktober 1951 richtte hij op school een natuurclub op,
waarvan hij 10 jaar voorzitter bleef. Hier hield hij een "ere--
voorzitterschap" aan over. De natuurclub werd voortgezet
na zijn schooltijd en Bavo liet die club aansluiten bij de
landelijke natuurstudieclubs van de Katholieke Jeugd Be-
weging. In 1957 werd hij daar algemeen bestuurslid van.

 Op 31 maart 1957 werd hij lid van de Bond van Natuurbe-
schermingswachten. Hij kreeg een penning en een band
om zijn arm; daarmee was hij voor het publiek herkenbaar
als "Natuurwacht" in district Kennemerduinen. Gedurende
3 jaar deed hij hier veelzijdig werk: rechterhand van de di-
recteur, ging mee met lezingen, leidde meer dan 100 ex-
cursies en werd aangesteld als assistent- kampbeheerder
van kampeerterrein "De Lakens".
 Op 17 mei 1960 werd de Bond van Natuurbeschermings-
wachten omgezet in Instituut Voor Natuurbeschermings-
educatie. De doelstelling was: niet verbieden, maar aan het
publiek laten zien wat interessant is om te beschermen en
verbreding van de natuurbeschermingsgedachte.
 Nadat Bavo een half jaar had gewerkt op een orchi-
deeënkwekerij in Luxemburg kreeg hij in 1960 een functie
bij Staatsbosbeheer. Hier werd hij inventarisatiemedewer-
ker maar was daar niet tevreden mee. Hij wilde meer doen
voor de bescherming van de natuur. Na 1,5 jaar opleiding
werd Bavo districtshoofd in het Rijk van Nijmegen, Land
van Maas en Waal en Over Betuwe. Hier kreeg hij het be-
heer over natuurgebieden en kocht vele honderden hecta-
ren nieuwe natuurgebieden aan: o.a. Overasseltse Vennen
en natuurgebieden in de Ooijpolder en Kekerdomse Waard.
 Van 1961 t/m 1963 was hij Algemeen bestuurslid van de
landelijke IVN.
Op 23 september 1961 werd de Katholieke Jeugdorgani-
satie voor Natuurstudie opgericht waar hij in het Hoofdbe-
stuur werd benoemd als "Secretaris Buitenland en Natuur-
bescherming". Deze functie behield hij t/m 1964. Op 12
september 1962 heeft Bavo de KJN afdeling Nijmegen
opgericht en deze t/m 1968 als voorzitter bestuurd. Hierna
werd hij "ere-voorzitter".
 In februari 1970 werd Bavo benoemd als voorzitter van de
Commissie voor het Europees Natuurbeschermingsjaar
"N70" en in november 1970 volgde de benoeming tot
voorzitter van de werkgroep "Mens en Natuur" van de
Universiteit Nijmegen.
 Van maart 1971 t/m november 1972 werd in overleg met
de landelijke IVN Natuurgidsencursus de 1e Natuurgidsen-
cursus in Nijmegen georganiseerd. Deze bestond uit 12
lesavonden en een aantal excursies die werden gegeven
door 2 docenten, Hein Schimmel en Bavo Beijk. 12 Deel-
nemers kregen het diploma uitgereikt waarna het idee werd
geopperd om een Nijmeegse afdeling van het IVN op te
richten Op 12 januari 1973 was dit een feit. Van oktober
1973 t/m november 1974 volgde de 2e Natuurgidsencursus.
Er waren 40 deelnemers van wie er 29 een diploma kregen.
 In november 1974 werd Bavo benoemd tot secretaris van
de actie "Geef om de Natuur". Bavo hield wel van deze
baantjes. Zo volgden in april: Provinciaal medewerker
Natuurbehoud, daarna: Adjunct Consulent Natuurbehoud,
later: plaatsvervangend Hoofd Terreinbeheer en ten slotte
plaatsvervangend Regiohoofd voor Staatsbosbeheer in
Limburg en Oost-Brabant. Toen hij daarmee stopte in juli
1996 had Bavo er 36 jaar bij Staatsbosbeheer op zitten. In
al die jaren was er steeds overleg geweest met het IVN.
 Op 21 april 1996 werd een grensoverschrijdend natuurpad
geopend, waarmee Bavo druk bezig was geweest. Het
ontstond na overleg met SBB Nederland, Duitse gemeenten
en IVN Tegelen-Belfeld. Door de burgemeester werd een
Beijk-beuk geplant. Toen Bavo afscheid nam van SBB werd
een naamloos ven in de Overasseltse Vennen tot Bavo-ven
gedoopt. 

                      Bavo Beijk
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Na deze indrukwekkende lijst met activiteiten aan de ande-
re kant van het land verhuist Bavo naar West-Friesland en
in 1996 wordt hij lid van onze afdeling. Bavo was bij 2 Na-
tuurgidsencursussen gastdocent, hij was schoolgids,
gastheer op zondag in De Terp, gaf lezingen en stond op
de milieumarkt in Enkhuizen. In 2002 was hij namens het
IVN gastheer op de Floriade in "Biotopia" en leidde er be-
zoekers rond.
Sinds 2010 kan hij door persoonlijke omstandigheden niet
meer zo veel betekenen voor onze vereniging als hij wel
zou willen, maar hij blijft lid en zal (daar waar mogelijk) zijn
bijdrage blijven leveren.

Feestprogramma 
40-jarig jubileum IVN West-Friesland 

 
Programma zaterdag 21 april 2012 (voor genodigden)
10.00 uur: 
Ontvangst van genodigden in het Streekbos Pavil-
joen                                      
10.30 uur:
Welkom: voorzitter Tjalling James
Biologisch moment: Nico Bregman
Uitreiking IVN-speld trouwe leden
11.00 uur:
Minisymposium:  o.l.v. Gé Bentvelsen, oud voorzitter IVN
West-Friesland
Thema: Het maatschappelijk belang van vrijwilligers in
Natuur- en Milieueducatie
Sprekers:
Daphne Teeling, IVN Nederland
Piet Zwaan, wethouder Stede Broec en voorzitter Recre-
atieschap West- Friesland                  
Lidy Zeinstra, Landschap Noord-Holland
12.30 uur:
Onthulling van het Jubileumgeschenk en afsluiting
ochtendprogramma met lunch, verzorgd door res-
taurant IJgenweis
13.30 uur:
Pauze: Wandelen, varen of ‘grasduinen’ bij de IVN
werkgroepenpresentatie in de ontvangstruimte
15.00 uur:
Receptie (ook voor IVN-leden)
17.00 uur:
Sluiting
 
Programma zondag 22 april 2012 (publieksdag) 
10.00 uur:
Gezinsactiviteit: Rondje vogelen in Streekbos (Hans
Verhoeven)
11.00 uur:
Volwassenenactiviteit.: Terugwandelen in de tijd, van nu
naar de bronstijd (Nico Bregman)    
12.00 uur:
Gezinsactiviteit: Vaartocht vanaf de steiger
Paviljoen                                                            
13.00 uur:
Gezinsactiviteit: Voorjaarsexcursie  Streekbos (Astrid
Bijster en Henry Bruggink)            
14.00 uur:
Gezinsactiviteit: Egelintroductie door De Bonte Piet en
uitzetten egels in het Streekbos           
15.00 uur:
Gezinsactiviteit: Vaartocht vanaf de steiger
Paviljoen                                                                          
17.00 uur:    Sluiting
 
Omdat op deze dagen niet iedereen aan z’n trekken komt
om feest te vieren heeft de jubileumcommissie samen
met het bestuur besloten dat er later dit jaar als afsluiting
een feestdag wordt georganiseerd voor de IVN-leden.
Een datum en programma worden later bekend gemaakt.
 
De jubileumcommissie

Giften
Hans Verhoeven
 
Mevrouw T. Bellis-Vrientjes heeft ons een aantal geprepa-
reerde vogels cadeau gedaan. Helaas waren niet alle
preparaten geschikt. Een mooie man Fazant, een Blauwe
reiger en een mannetje Wilde eend zijn nu te bezichtigen
in onze dependance Het Egboetje. Daar zullen ze dienen
als educatief materiaal voor de schoolexcursies die van
daaruit worden gegeven.
 
Van Piet Kok (u weet wel, van de vissen in de ontvangst-
ruimte) kregen we een opgezette Fazantenman. Deze krijgt
een plaatsje in de ontvangstruimte in het Streekbos Pavil-
joen.
 
Mevrouw W. Lobbes doneerde een Petersons Vogelgids
die in Het Egboetje dankbaar wordt gebruikt.
 
Een onbekende gever schonk ons de Wilde orchideeën van
J.Landwehr (2 delen) en een prachtig boek over IJsvogels.
De laatste krijgt een plaats in onze bibliotheek waar ieder-
een het boek in kan kijken. De Wilde orchideeën vinden
ongetwijfeld een plaats bij het IVN.
 
Zo bracht een andere onbekende gever de Ecologische
Atlas van de Nederlandse Roofvogels op een zondag bij
het IVN. Deze krijgt ook een plaatsje in onze bibliotheek.
 
Alle schenkers hartelijk bedankt.
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Herinneringen door de derde voorzitter van IVN West-
Friesland

Frits Swuste
 
Zo terugblikkerig ben ik
niet, maar voor deze keer,
vooruit dan maar.
In deze voorzitters-esta-
fettereeks nam ik het
stokje in 1985 over van
Wim, onder voorwaarde
dat hij namens Oostelijk
West-Friesland in het be-
stuur bleef.
Nu het Holland Flowerfes-
tival net is beëindigd her-
inner ik me dat het be-
mannen van een kraam

op de Westfriese Flora jarenlang een middelpunt in onze
activiteitenreeks is geweest. Het opstellen van de kraam
en later al de gesprekken met de bezoekers gaf een
drukte van belang al waren we tussen de consumenten-
stalletjes een vreemde eend in de bijt van de Flora.
We wilden vooral wat veranderen aan het bermbeheer. Het
klepelen en vervolgens laten liggen van de bermvegetatie
zorgt voor verrijking en weinig bermbloemen. Zoals Wim
ook al schreef namen we het beheer van een paar bermen
in Westelijk West-Friesland over. Theo Pater maaide, met
hooiharken verwijderden we het maaisel. We hebben het
jarenlang volgehouden echter zonder veel resultaat. Vanuit
de sloten worden zoveel voedingsstoffen aangevoerd dat
we nauwelijks de verruiging konden terugdringen. Boven-
dien werden bermen maar al te makkelijk opengetrokken
voor de aanleg van kabels en leidingen.

In de jaren tachtig probeerden we de educatie in Hoorn
meer body te geven. Met wandelingen in het Julianapark,
Waalpark, Risdammerhout, de Uiterdijken bij Schellink-
hout, maar vooral ook vanuit de verschillende kinderboer-
derijen. Maar een eenheid zijn de Hoornse leden nooit
geworden. Waarschijnlijk waren de educatieve activiteiten
van de KNNV daar debet aan.
En dan hielden de verschillende ruilverkavelingen ons
bezig, niet zonder resultaat. De Uiterdijken en de meeu-
wenkolonie met aanpalend weiland kregen bescherming,
aandacht voor de Kromme Leek, en het bolletjesland in de
ruilverkaveling De Gouw.
Maar we bereikten niet alles wat we wilden. Er is in onze
ogen te weinig natuur aangelegd. Voor veel mensen is het
voldoende als ze veel groen zien en ver kunnen kijken, voor
ons niet. De later aangelegde waterbergingen, ter compen-
satie van de verstening van West-Friesland, hebben heel
veel vergoed door de vestiging van veel vogels. Vele
soorten maken nu dankbaar gebruik van die waterbergin-
gen als rust- en fourageerplaatsen.
In het Streekbos begonnen we met natuurwerkdagen, een
activiteit om de leden meer bij het beheer van het Streekbos
te betrekken. Ook nu nog een activiteit van belang. We
deden ook leuke dingen met elkaar. Een weekend naar de
Weerribben, de Nieuwkoopse Plassen, Texel, Ameland,
noem maar op, of we zijn er geweest.
Vergaderd werd er ook: de eerste jaarvergaderingen waar
vonden die plaats? In de kroeg natuurlijk! Bij Chez Dick aan
het Ramen in Hoorn. In 1989 gaf ik het stokje over aan Gé
Bentvelsen.
 

Oproep voor een paddenstoelenstudiegroep
Anneke de Ronde
 
In tegenstelling wat vele mensen denken kunnen paddenstoelen het hele jaar door worden gevonden. In elk jaarge-
tijde verschijnen andere soorten.
Samen met mijn man, Arie de Ronde, start ik m.i.v. 1-3-2012 een studiegroep om elke eerste en derde maandagmid-
dag van de maand paddenstoelen te bestuderen en te determineren. Het werkterrein zal vnl. het Streekbos zijn, maar
ook andere terreinen in West-Friesland zullen in aanmerking komen.
 
13.30 u: Verzamelen vanaf het NME-centrum: Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a, 1611 BN Bovenkarspel.
14.00 u: Vertrek: Vanaf het parkeerterrein bij het Streekbos Paviljoen.
15.30 u: Theorie doornemen, vragen beantwoorden, eventuele vondsten nogmaals bekijken.
16.00 u: Afsluiting
 
Geen kennis van paddenstoelen? Stap over de drempel en bestudeer deze bijzondere materie. Loepje ( 10 x ) is een
pré, opschrijfboekje, verzameldoos en de bereidheid om het geleerde thuis uit te werken is belangrijk.
 
Heeft u belangstelling en wilt U zich aanmelden, neem contact met mij op voor meer informatie. Ook niet IVN-leden
kunnen zich opgeven.
Anneke de Ronde,
Visser-Roosendaalstraat 14, 1606 XE Venhuizen,
Tel. 0228-541667,
E-mail: annekederonde@planet.nl
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Herinneringen door de vierde voorzitter van  IVN West-
Friesland

Gé Bentvelsen
 
Het moet in het
najaar van 1988
geweest zijn dat ik
benaderd werd door
mijn buurvrouw aan
de Refter in Groote-
broek, Margot van
Amersfoort. Mar-
got had vernomen
dat ik voordien de
gidsencursus bij
het IVN in Wage-
ningen gedaan had.
Daarom vroeg ze
mij of ik geen be-
langstelling had
om mee te doen
met een soort van

conferentie van de plaatselijke afdeling van het IVN in het
Streekbos. In de zomer van 1985 kwamen Anneke en ik
naar West-Friesland. Sinds anderhalf jaar had ik een baan
bij de Zaadunie in Enkhuizen en de ritjes heen en weer naar
Wageningen werden wat te lang. Wij konden in een
nieuwbouwplan in Stede Broec een Premie A woning kopen
met een lange, smalle achtertuin van 30 meter diep. Dit was
een mooie uitdaging voor mij. Die eerste jaren in West
Friesland heb ik mij gestort op project "Groene Long": de
uitvoering van een tuinontwerp met een diversiteit aan bi-
otopen. Maar toen kwam Margot van Amersfoort dus langs.
De conferentie in Bezoekerscentrum Het Streekbos behels-
de een echte jaren tachtig vergadering: 's morgens brain-
stormen in kleine groepjes en 's middags evaluatie in een
plenaire sessie. Het probleem van het IVN was - kort sa-
mengevat - te veel ideeën en te weinig mensen. Voor mij
was het resultaat van de conferentie dat ik samen met nog
een paar enthousiastelingen ging warmdraaien in het Be-
stuur IVN afdeling West-Friesland onder voorzitterschap
van Frits Swuste. Ook werd ik direct ingeschakeld door Wim
Jongejans, coördinator van werkgroep Het Streekbos, toen
nog een geheel zelfstandige werkgroep met een eigen
begroting binnen de afdeling.
Eén van de vele projecten, waar Wim zich toen mee bezig
hield, was de afbouw van de Bronstijdboerderij op een ei-
landje in het Streekbos. Daar trof ik Henk Stam, uitgerust
met kettingzaag en ander modern gereedschap. Er was
nog wel even een discussie of we toch niet met bronstijd-
gereedschap deze klus moesten klaren, maar Henk zag
dat totaal niet zitten. We besloten wel om zo veel mogelijk
gebruik te maken van natuurlijke bouwmaterialen uit de
directe omgeving. En zo kwam het dat wij gedrieën elke
zaterdag te vinden waren bij de Bronstijdboerderij. Henk
hield zich bezig met de constructie en Wim en ik zorgden
voor de aanvoer van bouwmaterialen. Wij hadden namelijk
een volgend eilandje ontdekt met prachtige rechte elzen-
stammen. Dit elzenbos was duidelijk toe aan een uitdun-
beurt: het wijkers-blijvers principe. Al werkende weg

baanden wij ons letterlijk een weg door dit bosperceel. En
ondertussen fantaseerden wij tijdens de lange koffiepauzes
over hoe de bronstijdbewoners onder deze primitieve om-
standigheden toch overleefd moesten hebben.
Toen sloeg het noodlot toe op een zondagmiddag: een
kwajongen had een fikkie gestookt in de boerderij en dat
liep helaas wat uit de hand; de brandweer van Stede Broec
kon slechts nog wat nabluswerk verrichten. Wij likten onze
wonden en ging vol goede moed verder met onze volgende
project: de aanleg van een natuurpad bij de inmiddels
voormalige bronstijdboerderij. We hadden bedacht dat dit
stuk van het Streekbos uitstekend geschikt was voor een
educatief natuurpad met een maximale diversiteit aan bio-
topen. Op verzoek van Wim maakte ik een schetsontwerp
en schreef een oproep in de Alchemilla voor vrijwilligers.
Ook van buiten de vereniging schakelden we vrijwilligers
in: Wim kwam aanzetten met mensen die een taakstraf
opgelegd gekregen hadden, en ook leden van Rotaryclub
Drechterland kwamen ons een aantal zaterdagen helpen.
In het voorjaar van 1989 trad een geheel verjongd Bestuur
aan: Christiënne Bot werd penningmeester, Kees Schouten
secretaris, Jan Peerdeman lid en Wim Jongejans nam
zitting namens werkgroep Het Streekbos. Ik werd benoemd
tot voorzitter. We vergaderden per toerbeurt bij de bestuurs-
leden thuis. De vereniging bestond uit diverse werkgroe-
pen, die ook echt het werk dienden te doen. Zo had je de
werkgroep nestkasten van Henk Stam. Henk heeft in die
tijd door de gehele Weelen vele nestkorven voor ransuilen
opgehangen.
Een jaarlijks hoogtepunt was onze deelname aan de "Flo-
ra". Wij hadden een eigen stand op de Westfriese Flora,
waarin wij veel educatief materiaal verkochten. Het Bestuur
van de Flora vond onze stand een dusdanige verrijking van
de beurs, dat wij vrijgesteld werden van staangeld. Met
behulp van speciaal materiaal voor de opbouw van een
stand, afkomstig van het landelijk bureau in Amsterdam,
kreeg onze IVN stand een ware professionele uitstraling.
Vele IVN leden werden ingeroosterd om de stand geduren-
de de gehele week te laten draaien. Toen de bezoekers-
aantallen van de Flora begonnen terug te lopen, was het
Florabestuur genoodzaakt om ook ons staangeld te vragen.
Dat was voor ons als vereniging helaas niet haalbaar en zo
kwam een einde aan een jarenlange traditie.
En weer sloeg het noodlot toe op een zondagmiddag. Ik
kreeg thuis een telefoontje dat de IVN excursieboot was
gezonken. Theo Peerdeman had de regionale VVV uitge-
nodigd voor een educatieve vaartocht door De Weelen.
Helaas was deze dag zo een typische zondagmiddag dat
de hele Streek zich op het water bevond voor recreatieve
vaartochten in allerlei werkvormen. De werkvorm "zo hoog
mogelijke golven maken" werd ons gezelschap fataal, dat
wel zeggen, het gezelschap kwam nog redelijk droog aan
de kant, maar onze boot en dan vooral het gedeelte met de
dieselmotor, verdween onder water. Ook hier was de
brandweer van Stede Broec snel ter plaatse: de boot werd
op de kant getrokken en leeggepompt. Zo waren we in ieder
geval weer drijvende, maar de dieselmotor had toch wel
schade opgelopen door het avontuur. Gelukkig konden we
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met behulp van verzekeringsgeld en de inzet van vele
vrijwilligers onze excursieboot "De Weelen" weer terug in
de vaart krijgen. De aanstichter van dit onheil had met zijn
speedboot het hazenpad gekozen en kon ook niet meer
achterhaald worden.
Een absoluut hoogtepunt van mijn tijd als voorzitter van IVN
West-Friesland was onze verhuizing naar een eigen onder-
komen in het Streekbos. Al langere tijd groeiden we uit ons
jasje in het Bezoekerscentrum; de combinatie van cafetaria
en natuur- en milieu educatie was ook geen gelukkige op
de zondagmiddag. Het idee begon te leven in de vereniging
dat we toe waren aan een eigen onderkomen. Dit onderko-
men moest van ver komen. Ergens in 1992 / 1993 werd er
een VN Wereldconferentie in Brazilië gehouden over Ont-
wikkelings-samenwerking en Natuurbehoud. De uitkomst
van deze conferentie was dat de actiepunten vooral op
lokaal niveau uitgevoerd moesten worden.
En zo kwam het dat Henri Mentink van de Wereldwinkel bij
mij langs kwam met het voorstel om samen de Gemeente
Stede Broec te benaderen met onze idealen om de wereld
beter te maken. Henri vertelde mij dat een lang gekoester-
de wens van de Wereldwinkel was om een eigen winkel in
te richten in winkelcentrum Het Streekhof. Dat was nu
toevallig: het IVN had een soortgelijke wens in Het Streek-
bos. Wij richtten een gezamenlijk verzoek aan de Gemeen-
te Stede Broec en werden niet veel later uitgenodigd voor
een commissievergadering. In deze vergadering mochten
wij beiden ons verzoek uitgebreid toe lichten en we onder-
vonden veel begrip en sympathie. In geval van het IVN lag
de zaak nog wat gecompliceerder omdat SOW indertijd
eigenaar was van het Streekbos. Staande de vergadering
beloofde burgemeester Haanstra om een lans voor het IVN
te breken bij het SOW. Deze toezegging stond de volgende
morgen in chocoladeletters in de Enkhuizer Courant.
Enkele weken later werd het IVN uitgenodigd op het Ge-
meentehuis. Ik dacht, nu wordt het serieus en dus vroeg ik
Ruud Marchal, Provinciaal IVN Consulent, om mij te verge-
zellen. De burgemeester liet ons weten dat het SOW achter

het plan stond voor de realisatie van een eigen onderkomen
van het IVN in het Streekbos; de financiën waren nog wel
een probleem, maar hij dacht dat ook wel op te kunnen
lossen met de medewerking van een aantal plaatselijke
ondernemers. In de weken daarna volgde nog wat overleg
met een ambtenaar van de Gemeente en op een gegeven
moment kreeg ik een telefoontje dat de zaak voor elkaar
was; wat was er voor elkaar? Alles was voor elkaar; tot met
de gordijnen en de vloerbedekking was ons nieuwe Milieu-
en Educatief Centrum geregeld door de Gemeente Stede
Broec. In het najaar van 1993 werd het voormalige nood-
lokaal opgeleverd.
De winterperiode werd door een actieve club van IVN vrij-
willigers gebruikt om de inrichting rond te maken. Dat be-
tekende veel timmerwerk o.a. door Henk Stam; de huidige
opbergkasten in het Streekbos Paviljoen stammen uit die
periode. Er werd ook een naam bedacht en zo kwam het
dat in het voorjaar van 1994 burgemeester Haanstra onder
luid gejuich van een klas schoolkinderen uit Enkhuizen ons
nieuwe Milieu- en Educatief Centrum "De Terp" met een
gebroken lans officieel opende.
In het Bestuur hadden inmiddels een aantal wisselingen
plaatsgevonden: Bas Bartels, Joka van Gosliga en Kees
van de Beek waren toegetreden. Kees was voormalig
voorzitter van de IVN afdeling Wognum e.o. Deze afdeling
was ver voor mijn tijd ontstaan vanuit onze afdeling en nu
was de tijd rijp om weer samen te gaan. Na enkele goede
gesprekken werd dan ook besloten door de afdeling
Wognum e.o. om zich weer aan te sluiten bij onze afdeling.
Ik had er nu twee termijnen opzitten als voorzitter en keek
uit naar een opvolger. Joka tipte mij een actief persoon uit
Venhuizen, uitermate geschikt om een complexe vereni-
ging als het IVN West-Friesland te leiden. Zo kwam ik eind
1994 in gesprek met Tjalling James en de rest is geschie-
denis......

Wat is geocaching?
Nico Bregman
 
Iemand verstopt op een bijzondere plaats, meestal in de
natuur, een waterdichte doos met daarin een logboekje, en
verder eventueel leuke voorwerpen. Met zijn hand-GPS
bepaalt hij de precieze coördinaten van de schuilplaats. Na
het verstoppen maakt de plaatser deze locatie bekend via
internet.
Anderen lezen die coördinaten en kunnen op zoek gaan
naar de cache ('schat'). Vervolgens loggen ze hun bezoek
op de speciale cache-pagina om hun bezoek kenbaar te
maken.
Als men de "schat" gevonden heeft, is het echter niet de
bedoeling de exacte ligplaats van de schat te vertellen; deze
moeten de andere geo-cachers zelf vinden.

Het is juist de sport dat men m.b.v. een eigen hand-GPS
een beetje moeite moet doen met het zoeken. Dit zoeken
gebeurt m.b.v. steeds nieuwe coördinaten die men kan
ontdekken na het beantwoorden van vragen of opdrachten.
Tijdens de wandeling krijgt de deelnemer zo allerlei (ach-
tergrond-) informatie over wat er in de omgeving van de
route te zien is.
Als de "schat" gevonden is moet men het na het loggen en
ruilen, de "schat" weer op precies dezelfde plek en manier
terugleggen ervoor zorgend dat bij het pakken en terugleg-
gen ervan andere mensen niet zien wat men aan het doen
is en waar de "schat" ligt. Op zeer veel plaatsen in West-
Friesland zijn al geocach-wandelingen uitgezet, ook twee
in het Streekbos. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk op
www.geocaching.nl
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Wetenswaardigheden uit ons
werkgebied
Hans Verhoeven
 
Iedereen die leuke natuurwaarnemingen uit onze regio
heeft, kan dat mailen naar ivnwestfriesland@hetnet.nl.
Uit alles wat wordt aangeboden maakt de redactie een
leuke selectie die wordt geplaatst in de volgende Al-
chemilla.

Jolisa en Anouk
foto Douwe Greydanus

Teken op de Egel
foto Douwe Greydanus
 

Volgezogen teken
foto Douwe Greydanus
 

 
Zaterdag 21 januari 2012:
Egelredsters. Twee vriendinnetjes Jolisa Zwart (Andijk) en
Anouk Boots (Wervershoof) gebaarden mij bij thuiskomst
hen te volgen. Zij fluisterden dat ze een Egel hadden gezien
die in de steeg liep en nu onder de bosschage verscholen
zat. Toen ik de Egel te voorschijn haalde viel mij op dat het
dier erg licht woog. Een volwassen Egel weegt normaal
ongeveer 1500 gram maar deze haalde het lang niet. Op
het kopje, bij de oogjes en oortjes zaten volgezogen teken
en die verzwakten de Egel. Ook de ademhaling van de Egel
maakte een wat gorgelend geluid wat wees op longworm.
Even een belletje met waarnemend beheerder Marije de
Heer van de Bonte Piet en deze Egel kon gelijk bij haar
gebracht worden. info@debontepiet.com
Daar ging de Egel gelijk in een speciaal bad en zijn de teken
met een tekentang verwijderd. Er zaten 12 "Andijkse" teken
op deze Egel. Nu hopen wij dat het Egeltje het gaat redden
en na beterschap weer rustig verder kan scharrelen.Wij
kunnen vaststellen dat wanneer deze twee jongedames van
11 en 12 jaar hier niets mee hadden gedaan het met de
dag zorgelijker voor deze Egel was geworden om te over-
leven. (Douwe Greydanus)

 
Zaterdag 11 februari 2012
Tijdens de inventarisatieochtend zag Carla Walboomers
een Appelvink in het Streekbos. Hoewel deze vinken voorna
melijk voorkomen in naaldbos kun je ze ook in de winter
tegen komen in gemengde bossen en parken. Met zijn zeer
zware snavel weet hij zelfs kersenpitten te kraken.
 
Vrijdag 17 februari 2012:
Greet Schaaf reageerde op mijn oproep uit de vorige Al-
chemilla om waarnemingen door te geven van Halsband-
parkieten. Zij zag er een bij de Herenkamer in Enkhuizen.
Een speciale oproep van Douwe Greydanus: Na de 2
strenge winterweken begin februari wil hij weer graag alle
waarnemingen van IJsvogels in ons werkgebied noteren.
Help hem door plaats en datum van de IJsvogels te noteren
en door te geven via de mail: d.greydanus@quicknet.nl
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Lessenaar met inventarisatiegegevens
Foto: Hans Verhoeven
 

Vlaar gemaakt katheder en staat nu pontificaal naast de
balie in onze ontvangstruimte van het Streekbos Paviljoen.
 
Wat staat er tenslotte nog te gebeuren:
- foto's voor de Paddenstoelenmap;
- er ontbreken nog groepen ongewervelden in de betreffen-
de mappen. (zo weet ik dat er op nachtvlinder-avonden
foto's gemaakt zijn);
- de map Gewervelde dieren vraagt om aandacht, vooral
van fotografen. (onze kat legt geregeld muizen uit de om-
geving bij de keukendeur; hoe zit het met de katten die aan
De Gouw wonen?)
- extra aandacht zou er kunnen zijn voor het water- en
bodemleven.
Per slot zijn dit belangwekkende educatieve thema's. Maar
vooral: wandel mee als je denkt zo je kennis van de natuur
in het Streekbos op te kunnen vijzelen. Dat geeft zelfver-
trouwen bij het gidsen, echt waar.

Geschiedenis van de
Streekbosinventarisaties
Wim Jongejans
 
In 1999 moest er weer een Natuurgidsencursus beginnen.
Het docententeam was wat uitgedund en zo werd ik gebeld
met de vraag of ik het team wilde versterken. Daar dacht ik
niet lang over na. Acht jaar had ik me van het IVN afgekeerd
en nu kon ik het wel weer aan. Voor mezelf stelde ik de
voorwaarde om vooral klussen (naast het normale gidsen)
aan te pakken, die nieuw waren:
- het biologisch moment verzorgen;
- maandelijks een gezamenlijke inventarisatiewandeling in
het Streekbos;
- het vertalen van de inventarisatielijstjes naar natuurgidsen
en naar het publiek dat De Terp binnenwandelde.
Elke wandeling leverde een soortenlijstje op. Afhankelijk
van het thema waar we onze aandacht op richtten. Vogels,
paddenstoelen, bloemplanten, insecten... De deskundig-
heid of voorkeur van één van de natuurgidsen gaf vaak de
doorslag. Soms ook de voorbereiding van een publiekswan-
deling.
Wil Stelling en ik begonnen met de map Paddenstoelen van
het Streekbos. De illustraties knipten we uit de Paddenstoe-
len-encyclopedie van Gerrit J. Keizer. Uit de goedkope
Rebo-serie. Elke soort kreeg een A-viertje ruimte binnen
een glasheldere showtas. We zaten op zo'n 60 soorten toen
Anneke de Ronde het Streekbos binnen struinde. Haar
scherpe blik en wetenschappelijke determinatie-aanpak
heeft de paddenstoelenlijst doen groeien in een tempo die
wij niet konden bijhouden.
Inmiddels waren we begonnen aan de map Vogels. Ook
hier waren de inventarisatielijstjes van vooral Aaf Korver en
Beppie van der Wegen de leidraad. Voor de illustraties
verknipten we Het Vogelboek van Philip Burton en Peter
Heyman. En van elke soort kwam er een foto van Hans
Verhoeven bij.
Tja, bedachten we, dan moet er ook nog een plantenmap
komen. Het simpelst was het om planten-materiaal te
drogen. Iemand in Bovenkarspel leverde vocht opnemende
vellen en iedereen kan zien dat zelfs binnen de opsluiting
van showmappen het eenmaal kurkdroge materiaal goed
bewaard blijft. Schimmels en bacteriën krijgen zo geen
kans. Van belang is dat de planten zo kort mogelijk in de
pers blijven en langdurig nadrogen in ordinaire telefoonboe-
ken. De informatie bij de soorten verzamelde ik uit de
Ecologische Flora van Weeda. Hanneke van Lierop heeft
het allemaal uitgetypt. In totaal zijn er vijf herbarium-map-
pen met 160 soorten.
In 2004 en 2005 kwam Theo Mulder met een stapel insec-
tenfoto's aanzetten. Zulke duidelijke foto's dat we de
soorten op naam konden brengen. Toos Brink zorgde voor
de lay-out en het uittypen van de teksten.
Inmiddels zijn er twee mappen, waarin ook andere groepen
ongewervelde dieren, zoals spinnen en slakken, een plek
kregen. Om de mappen overzichtelijk te houden zijn de
dieren binnen de families alfabetisch gerangschikt.
Tijdens opruimacties in De Terp kwamen we allerhande
zoekkaarten tegen. Die zijn ook in mappen gestopt: één
voor het land- en één voor het watermilieu.
Alle mappen hebben een plek gekregen in een door Kees
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Herinneringen door de vijfde voorzitter van IVN West-
Friesland

Tjalling James
 
Vreemd hoor, geen 50ste
voorwoord schrijven, maar
een nawoord geven als
trotse voorzitter, na 17
jaar groei en bloei van ons
IVN. Het waren onstuimi-
ge maar gestadige groei--
jaren in de 40 jaar dat wij
in het Streekbos gehuis-
vest zijn. En als je mijn
voorwoordjes bundelt, heb
je een onsamenhangend
samenraapsel van vele
jaren voorzitterschap van

het IVN, dat nou juist in zijn eigen biodiversiteit wèl een
samenhangend geheel is.
1995. In het begin had ik één doel gesteld: zo snel mogelijk
een Natuurgidsencursus opzetten. Dat zorgt voor vers
bloed en wie weet weer een nieuwe voorzitter. Sjonge, wat
een klus was dat. Had je net een cursusteam bijeen,
haakten er weer mensen af. Tot Aldert Gutter op klompen
kwam en de finale stoot gaf. Enkele jaren later werden zelfs
al tijdens de NGC, cursisten bestuurslid. Alleen die voorzit-
ter bleef maar hangen. Die was niet weg te krijgen. Ik was
op een rijdende trein gesprongen, tot 1995 bestuurd door
Gé Bentvelsen. Ik zat in een treinwagonnetje met een bonte
verzameling vogelaars, zwammers, plantaardigen en an-
dere natuurliefhebbers. Educatief maar ongevaarlijk, dat
wel. De natuurgidsencursus startte met nieuwe en oude
leden, als de "Willen". De ene Wil pakte het scholenwerk
op, de andere sprak de alarmboodschap in: Alarm op De
Terp, en neem maatregelen. En dan stond ik er af en toe
met Theo Peerdeman, midden in de nacht, een muis te
zoeken die door het alarm getrippeld was.
Ondertussen werden we eigenaar voor één moment van
een vogelobservatiehut in de Vooroever; vanwege een fi-
nanciële constructie om subsidie van de ene overheid aan
de andere te kunnen laten geven voor de realisatie van een
hut die later bij SBB in eigendom kwam. En wij mochten
het beheren, tot het afbrandde, net als de bronstijdboerde-
rij eerder.
Volgende doelen die het bestuur voor ogen stonden: een

fluisterboot, nóg een NGC, een Groencursus en uitbreiding
van het gebouw De Terp. Daarnaast meewerken aan op-
richting van nieuwe NME centra in Hoorn en Enkhuizen.
Daar was niet iedereen het mee eens. Concurrentie? Ja,
met aanvragen gemeentesubsidie, maar niet om te voldoen
aan de groeiende vraag naar NME. Ondanks onze mede-
werking zijn MAK en Witte Schuur er gekomen en werken
we samen aan het scholenprogramma.
Steeds meer -nu ook gezamenlijke en eendrachtige- druk
op gemeenten voor subsidieverstrekking. Het SOW viel uit
elkaar, maar het RSW bleef overeind en in goede samen-
werking met de hoofdbewoner van het Streekbos, het IVN.
Er kwam een tuintje bij De Terp, een stroomvoorziening bij
het botenhuis en we kregen een grote donatie voor het
elektrisch varen, dat het RSW blij omarmt en verder facili-
teert in de polder. RSW entameerde het overleg met Po-
seidon, de jagersvereniging (!) en de visclub en vooral met
Theo Peerdeman. Theo die als burgervader over het
Streekbos, het cafetaria en De Terp waakte.
Het antwoord op uitbreiding van De Terp en vernieuwing
van het cafetaria is bekend: Theo heeft het veld geruimd,
is nog steeds lid en is met pre-fut gegaan waar hij nog niet
aan toe was en nu zitten we in een prachtgebouw samen
met anderen, Theo van de Sterrenwacht en Marco ven
IJgenweis. Dankzij de gemeente Stede Broec, het RSW en
de Provincie en met een afdeling die blaakt van de energie.
Welk doel wil je nog meer als voorzitter? Of is het eindpunt
bereikt na 40 jaar?
Ik heb me laten overvallen door een jubileum. Gelukkig zijn
er velen bij ons die hun verantwoordelijkheid nemen: ons
lokaal geweten. Toos, altoos aanwezig, tomeloos, virtuoos
en terecht erelid. Zij hoort in het rijtje dat dag en nacht
actief is als vrijwillige professional, net als Hans, Wim, Wil
en Wil, Beppie en nog gelukkig vele anderen.
Als klap op de vuurpijl kwam begin maart een geheime
activiteit uit de samenspannende gelederen naar voren en
kreeg ik als niet-weg-te-branden-voorzitter een lintje omdat
het Hare Majesteit behaagd had. Dat lintje past ons alle-
maal. Dankzij de wederzijdse liefde van alle IVN-ers die als
één familie lief en leed delen en ieder seizoen weer een
nieuw geluid laten horen. Een club om trots op te zijn en
weer 40 jaar mee door te gaan. Voor- of nawoord? In ieder
geval het laatste woord van een zittende voorzitter.

Rabo fietssponsortocht 2012
Anna Laan en Henk Lanting
 
Tot heden konden wij als IVN West-Friesland niet deelnemen aan deze fietstocht, die door de Rabo Bank wordt ge-
sponsord. Inmiddels zijn we rekeninghouder bij de Rabo Bank en bestaat deze mogelijkheid wel. Door mee te doen
aan de sponsortocht kunnen 10 deelnemers maximaal € 250,-- voor de verenigingskas bijeen fietsen (per persoon
€ 25,--). Er mogen niet meer deelnemers meedoen (wie het eerst komt, het eerst maalt) en we kunnen zelf onze keuze
maken voor de plek waar we starten (er zijn meerdere startplaatsen).
De tocht wordt dit jaar gehouden op 9 juni 2012. Er worden tijdens de tocht door de Rabo Bank diverse activiteiten
georganiseerd. Wij hebben ons inmiddels als deelnemer aangemeld voor 10 deelnemers. Iedereen die het leuk vindt
om mee te fietsen kan zich aanmelden bij Anna Laan, per telefoon 06-81696808 of per e-mail annalaan@ziggo.nl.
Dus hou je van fietsen en van ons mooie West-Friesland of van het IVN, meld je dan aan.
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vlnr: Burgemeester van der Riet van Drechterland, Tjalling James, zijn vrouw Marike en burgemeester Goldschmeding
van Stede Broec.
Foto: Wil Stelling

Koninklijke  onderscheiding voor Tjalling James
Toos Brink
 
De Jaarvergadering op 6 maart 2012 eindigde met een
verrassing. Burgemeester Rob van der Riet kwam onver-
wachts binnen om de start van het jubileumjaar in te luiden
namens de gemeente Drechterland. Een goed gevonden
truc want hiermee zette hij iedereen "op het verkeerde
been".
Maar toen Tjalling zijn vrouw Marike Brugman, familie,
vrienden en burgemeester Marianne Goldschmeding van
Stede Broec binnen zag komen bleek er toch meer aan de
hand te zijn. De burgemeester uit zijn woonplaats kwam
hem de Koninklijke onderscheiding uitreiken.
Vanwege zijn dienstbaarheid aan de gemeenschap mocht
het de koningin behagen (zo heet het officieel) om in het
bijzijn van de aanwezigen Tjalling Lid in de Orde van
Oranje-Nassau te maken. Ook Marike werd deelgenoot
gemaakt en met bloemen onderscheiden. Namens het IVN
overhandigde Hans Verhoeven hem een typisch Noord-
Hollandse broedkorf zodat er weer (jonge) eenden kunnen
opgroeien in de achtertuin van Tjalling.
 

Zijn bijzondere verdiensten:
Sinds 1995 is Tjalling voorzitter van het IVN West-Friesland
en heeft het structuur gegeven. Door zijn ingenieursoplei-
ding en werkzaamheden bij de Provincie NH heeft hij veel
landschapskennis bijgebracht in onze afdeling en had
toegang tot beleid-makende instanties.
Zijn stimulerende leiding bij de realisatie van De Terp en
de invulling van de IVN huisvesting in het Streekbos Pavil-
joen is opvallend. De Europese subsidie heeft de bouw
bespoedigd. Hij is altijd bereid actief mee te doen als docent,
gids, schipper, subsidiepleiter, ijsvogelbroedwandbouwer
en natuurklusser in het Streekbos.
Daarnaast is Tjalling sinds 1994 voorzitter van Cultureel
Centrum De Triangel in Venhuizen waar hij de drijvende
kracht is bij concerten, kunsttentoonstellingen en kinderac-
tiviteiten. Zijn jongste actie was in 2011 toen er met succes
gestreden werd voor het behoud van poldermolens bij het
Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Deze jaarvergade-
ring was een mooie aanleiding om hem in het zonnetje te
zetten als blijk van waardering voor zijn verdienstelijkheid
binnen het IVN en voor de bewoners van deze regio.
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Natuur- en schoolgidsencursussen
Nico Bregman
 
"Het IVN heeft door haar vele activiteiten een bekende
plaats ingenomen in het Westfriese verenigingsleven.
De vele vrijwilligers houden zich o.a. bezig met natuur-
wandelingen voor groepen en scholen, natuurpaden,
tentoonstellingen, begeleiding van schoolprojecten,
diverse vormen van natuurbeheer, het houden van
cursussen en het geven van adviezen aan overheden
en particulieren op het gebied van natuur en milieu. Om
deze activiteiten binnen en buiten het IVN te stimuleren
en om de mensen een grotere kennis en meer vaardig-
heden te geven organiseert de IVN afdeling West-
Friesland een natuurgidsencursus. Dit gebeurt met
steun van andere natuur- en milieuverenigingen uit de
regio. Door het intensieve karakter van de cursus wordt
van de cursisten verwacht dat ze over een zekere ba-
siskennis beschikken en dat ze van plan zijn om na de
cursus ook daadwerkelijk mee te doen aan educatieac-
tiviteiten op het gebied van natuur en milieu"
 
Aldus luidt de tekst die in 1991 via de regionale dag- en
weekbladen wordt verspreid bij de werving voor de derde
natuurgidsencursus. In deze tekst wordt precies samenge-
vat op welke mensen onze vereniging draait: op mannen
en vrouwen die met kennis van zaken, ieder op eigen wijze
en met eigen mogelijkheden, zich inzetten voor educatieve
activiteiten. Binnen onze IVN afdeling heeft scholing dan
ook steeds weer een belangrijke rol gespeeld en is daar in
de loop der jaren heel veel energie in gestoken door do-
centen, coördinatoren en cursisten.
 
De vele basiscursussen, natuuronderwijsbegeleiderscur-
sussen, natuurgidsen- en schoolgidsencursussen die in de
loop van 40 jaar zijn gehouden zijn de pijlers gebleken waar
onze vereniging op rust. Onze afdeling behoort binnen het
IVN in Nederland tot de afdelingen met de meeste actieve
kaderleden en daar zijn we met recht zeer trots op. En met
die trots ook heb ik dit artikel geschreven.
 
Het begin
Alhoewel Cor de Gans als net gediplomeerde natuurwach-
ter en natuurgids vanuit Amsterdam naar Hoogkarspel komt
en samen met anderen de basis legt voor onze IVN afdeling,
ligt in de beginperiode de prioriteit vooral bij allerlei milieu-
acties. Met de komst van natuurgids Wim Jongejans, ook
vanuit Amsterdam, komt echter ook een duidelijke roep om
meer natuurwandelingen binnen. Nadat in 1973 o.a. de
wandelingen in het Dijkgatsbos een groot succes blijken,
ontstaat er behoefte aan meer natuurgidsen.
Ook binnen de eveneens nog jonge afdeling Noord-Ken-
nemerland is die behoefte er en zo ontstaat het plan om
samen een cursus te starten in Alkmaar. Als hoofddocent
wordt onze medeoprichter Jaap Kraanenburg aangezocht,
die daar intussen werkt als biologiedocent in het tuinbouw-
onderwijs. In 1974 levert dat ons de eerste 5 gidsen op, de
meesten uit de omgeving Heerhugowaard.
Aan Ab Feringa wordt gevraagd om het natuurgidsenwerk
te coördineren. Samen met anderen is men o.a. actief in
het kader van TOER IN activiteiten met naast wandelingen
ook educatieve vaartochten in de nog niet verkavelde

polder Het Grootslag. Zo kom ook ik in 1975 in aanraking
met het IVN.
De tweede cursus in Alkmaar levert onze afdeling geen
nieuwe gidsen op, maar de derde in 1977 wel: Wim Hart,
Nico Bregman, Piet Ooteman, Cora Haakman en Anke
Hoffer.
 
Werkgroep natuurwandelingen
Er is intussen behoefte om het natuurgidsenwerk extra aan
te pakken. Ik stop als penningmeester en neem de coördi-
natie van de werkgroep natuurwandelingen op me. Samen
met Jan Kreuk, Loes Sjerp en Piet Ooteman gaan we
energiek aan de slag: meer wandelingen op meer plaatsen
en met meer publiciteit.
Vanaf 1978 is er een jaarprogramma met elke eerste
zondag van de maand een wandeling of vaartocht. Door
deze regelmaat en publiciteit hebben we over belangstelling
niet te klagen. Bij elke activiteit zijn er 3 - 7 gidsen nodig.
Maar de medewerking van de groep, die in 1980 is gegroeid
tot 20 personen, verloopt meestal prima.
Dat aantal hebben we echter nodig omdat in dat jaar ook
de scholenwerkgroep o.l.v. Tonny Bregman is gestart. Dat
betekent dat er ook door de week een beroep wordt gedaan
op beschikbare gidsen. In november van dat jaar wordt er
een werkdag gehouden waarop de wens wordt geuit naar
meer gidsen. Tot 'n eigen natuurgidsencursus komt de af-
deling nog niet.
Intussen leveren cursussen in Lelystad en Middenmeer
onze afdeling elk 1 gediplomeerde natuurgids op.
 
Eerste Westfriese natuurgidsencursus
Maar in augustus 1982 is het zover: Wim Hart en ik nemen
het initiatief om in overleg met IVN Wognum, IVN Wierin-
germeer en KNNV een eigen natuurgidsencursus te orga-
niseren met als doel: "cursisten op te leiden voor kader-
functie(s) binnen westfriese vrijwillige natuur- en milieuor-
ganisaties en inzetbaarheid ten bate van regionale natuur-
en milieu-educatieve activiteiten".
Kortom, een brede cursus. Na veel overleg en organisatie
starten we in oktober 1983 in de Aloysius Mavo in Hoorn
met Frits Swuste als coördinator. Docenten zijn Wim Jon-
gejans, Jan Marbus en ikzelf met als gasten Hanneke van
Lierop, Wim Hart en Theo Weppner.
De jaarcursus omvat 20 theorie- en practicumavonden en
10 excursies. Er zijn 22 cursisten. Als cursusboek wordt
"Grasduinen en Vossen" gebruikt en veel eigen samenge-
steld materiaal. De cursisten houden een logboek bij over
eigen natuurbelevingen en interesses, knipsels en cursus-
verslagen. Bij sommigen is dit een prachtig en rijk boekwerk
geworden. Het vormt een onderdeel van de eindbeoorde-
ling, naast de theorietentamens, het cursusbezoek en een
eigen presentatie in het Streekbos.
Die laatste wordt mede beoordeeld door Jeltje Zeiler na-
mens het landelijke IVN. Na een geslaagd afsluitend
weekend op Texel worden op 11 oktober 1984 in het
Hopmeerrestaurant van de Parkschouwburg door Paul
Breekveldt, uitgever van "Onkruid", aan 17 cursisten het
officiële IVN natuurgidsendiploma uitgereikt.
De meesten van hen zullen zich, vaak jaren lang, inzetten
voor natuur- en milieu in West-Friesland en daarbuiten:
Harm Begeman, Rens Bonten, Luc de Blois, Tonny Breg-
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man, Stef Kauling, Marijke Klijnstra, Eef de Kuijer, Ina
Marbus, Marian Reckman Wil Schaaper, Kees Schaper,
Pieter Schaper, Joke Segers, Anneke Sont, Joop Stube-
nisky, Gerrit Timmerman, Dien Weg en Jannie Willemsen.
We zijn trots op hen en op onszelf als organiserende afde-
ling. Vooral de scholenwerkgroep heeft baat bij de cursus,
want die draait voor 80% op pas geslaagde actieve leden,
die ook door de week ingezet kunnen worden.
 
Basiscursus en tweede natuurgidsencursus
Het docententeam heeft zo de smaak te pakken dat er in
1985 een nieuwe uitgebreide basiscursus natuur en milieu
wordt opgezet: Leer je omgeving anders zien. Er is heel
veel belangstelling: 3 keer 30 deelnemers, verspreid over
2 seizoenen.
Velen worden gedurende 9 maanden enthousiast gemaakt,
met als gevolg dat het ijverige docententeam, intussen
uitgebreid met Luc de Blois en Gé Bentvelsen in het
voorjaar van 1987 met de tweede eigen natuurgidsencur-
sus kan starten.
Deze keer wordt er gebruik gemaakt van de door het lan-
delijke IVN aangeleverde spiksplinternieuwe dikke cursus-
map, aangevuld met een eigen katern over het zoete water,
de sloot, met dezelfde opzet: verkenning, informatie, on-
derzoek en toepassing. Zoals steeds doet Frits Swuste de
coördinatie en ook nu worden de 25 cursisten steeds meer
zelf aan het werk gezet en krijgen ze de kans om hun eigen
sterke kanten te ontwikkelen, zodat ze zich na de cursus
op verschillende manieren kunnen gaan inzetten voor na-
tuur en milieu van West-Friesland of daarbuiten.
Op 11 juni 1988 krijgen opnieuw 17 nieuwe kaderkrachten
hun diploma uit handen van Kees van Wissen van het
Landelijk Bureau: Theo Neefjes, Hans Havik, Theo Koning,
Greet en Rob de Koning, Jan Peerdeman, Piet van der Fluit,
Esther van Vierssen, Margot van Amersfoort, Marry
Schoutsen, Rixt van Gosliga, Henk Langeveld, Mariët
Koster, Cees Groot, Leny Oudt , Irma Schagen en Lida
Schilder.
Ze hebben zich op de slotdag tijdens een open huis in de
kinderboerderij de Woid in Hoorn op zeer verschillende
wijzen gepresenteerd, zoals een kindernatuurpad, enkele
tentoonstellingen, een wandeling in de Blauwe Berg, een
Westfriese stolpexcursie en een slootexcursie.
Met een prachtig lied als afsluiting wordt het docententeam
in het zonnetje gezet.
 
Eerste schoolgidsencursus
Intussen schrijven de scholen zich steeds vaker in op de
succesvolle excursies in het Streekbos. Het is vaak een
heel gedoe om op het juiste moment voldoende schoolgid-
sen beschikbaar te hebben. Er wordt gedacht aan een
aparte cursus voor schoolgidsen.
Om zich voor te bereiden gaan 5 personen in 1988 aan de
Volkshogeschool in Bergen de IVN docentencursus volgen,
met als praktijkopdracht het opzetten van een eigen cursus.
Margot van Amersfoort, Tonny Bregman, Mariët Koster, Eef
de Kuijer en Ingrid Creyghton gaan aan de slag met doel,
inhoud, programmaplanning, subsidieaanvragen, werving,
open avond en tenslotte persoonlijke intakegesprekjes.
In september 1989 start de eerste schoolgidsencursus van
onze afdeling in de Odulphusmavo in Lutjebroek met 18
deelnemers. In 11 avonden, 5 excursies, een stageperiode
en thuisopdrachten worden de mensen bijgeschoold in

kennis, kinderbeleving en praktische vaardigheden. Mate-
riaal komt o.a. van het Landelijk Bureau en van de eigen
afdeling.
Op 23 juni 1990 worden er 14 certificaten uitgereikt en gaan
5 personen buiten en 9 binnen de afdeling aan de slag,
zoals: Toos Brink, Jannie Kelch, Aaf Korver, Ans van Meurs,
Heleen en Theo Peerdeman, Ina Vriend, Beppie van
der Wegen, Sieneke Ronday en Clara Wever. Het terecht
trotse team verzorgt tenslotte een uitgebreid verslag aan
de provincie, die deze cursus ruim heeft gesubsidieerd.
 
Derde natuurgidsencursus
In de loop van 1991 draag ik om redenen van gezondheid
en verhuizing de coördinatie van de werkgroep natuurwan-
delingen over aan Jannie Kelch en doet ook Tonny een stap
terug door de coördinatie van het schoolgidsenwerk over
te dragen aan Toos Brink.
Ons werk dat we zoveel jaren met plezier en inzet hebben
gedaan wordt door anderen enthousiast overgenomen en
dat is de kracht van onze vereniging met haar grote groep
aan kaderleden. Hetzelfde jaar is er al weer behoefte aan
een volgende kadercursus.
Deze keer is de locatie het Werenfridus in Hoorn. In de
inleiding van dit artikel heeft u kunnen lezen wat in septem-
ber 1991 van de cursisten wordt verwacht. Maar opnieuw
blijkt dat 25 personen deze uitdaging aan willen gaan,
samen met het begeleidingsteam. Er volgen 14 intensieve
maanden met 25 cursusavonden en 10 excursie-ochten-
den. Diverse onderwerpen passeren de revue, zoals herfst,
vogels, verzuring, werkvormen, afval, sloot en plas, insec-
ten en West- Friesland.
In november 1992 wordt de cursus afgerond door 16
nieuwe natuurgidsen, die zich ieder op een eigen manier
gaan inzetten voor natuur en milieu in Noord-Holland: José
Santegoets, Gerard Deen, Joke Barends, Bas Bartels, Will
Buysman, Coby Wyatt, Nico Zijp, Mark Zijp, Anki Rijsdijk,
Heleen Winkelaar, Pio van Goor, Henrie Esman, Kees van
der Beek, Ada Walenkamp, Marianne Ouwerkerk en Math
Bos.
 
Tweede schoolgidsencursus
In Hoorn en omgeving blijkt er in 1993 behoefte aan onder-
steuning van en voor onderwijsgevenden. Daarom wordt
er een nieuwe cursus georganiseerd "bestemd voor ieder-
een die natuur en milieu een warm hart toedraagt en bereid
is enige keren per jaar een excursie in de regio Hoorn te
leiden voor een groepje basisschoolleerlingen. Onderwij-
zers, die met hun groep wat vaker de natuur buiten willen
beleven, kunnen ook inschrijven".
Van september tot december komen 24 cursisten, voor
meer dan de helft afkomstig uit het onderwijs, wekelijks bij
elkaar in de Mariaschool in Hoorn voor een theoretisch- en
een practicumgedeelte. Ook zijn er 4 excursies over de
thema's: bloemen en insecten, water en zijn bewoners,
bomen en paddenstoelen, zwerfafval en kringlopen.
Er wordt aandacht besteed aan zowel de onderbouw,
middenbouw als bovenbouw met voor elke groep een
buitenles: kabouterpad, sporenpad en fietsexcursie. We
zijn een van de vier IVN-afdelingen die zijn uitgekozen voor
een landelijk pilot. Het betreft een landelijk ontwikkelde
cursus met bijbehorende cursusmap. De nadruk wordt
gelegd op natuurbeleving in de directe schoolomgeving.
Mariët Koster, Aaf Korver en Joka van Gosliga zijn het or-
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ganisatieteam, terwijl Pieter Karel de "rode draad" stevig in
handen heeft. Verder een keur aan docenten: 10 vanuit de
afdeling, en 4 vanuit het Landelijk IVN en de Onderwijsbe-
geleidingsdienst.
De cursus blijkt heel intensief te zijn en kost de cursisten
heel veel tijd, vooral de buitenlessen. Al met al een hele
klus voor o.a. Anki Rijsdijk, Heleen Winkelaar, Vera Jonker,
Marian van Klaveren, Gerrie Storm, Daniëlle van Buul,
Ineke Bakker, Joke Borst, Francien Oud, Joke van der Burg,
Tonny Matthijssen, Asja Raubos en Pio van Goor.
Door de meer directe benadering van de scholen nemen
de schoolgidsactiviteiten in 1994 enorm toe en groeit ook
de behoefte aan NME-educatie op de scholen zelf. Er
worden enkele cursussen met biologisch didaktische on-
derwerpen gestart om natuuronderwijsbegeleiders op te
leiden. Deze cursussen in Enkhuizen, Hoorn en Obdam
worden steeds door zo'n 15 personen bezocht.
 
Groencursussen en vierde natuurgidsencursus
In maart 1996 starten in Hoorn 20 personen met een
groencursus van IVN en KNNV gericht op waarneming van
de eigen omgeving en ook bedoeld om een basis te leggen
voor een eventuele volgende natuurgidsencursus.
Die laat echter nog even op zich wachten omdat de docen-
tengroep, bestaande uit de Aldert Gutter en Hans Verhoe-
ven als coördinatoren en verder Theo Neefjes, Pieter Karel,
Bavo Beijk, Wim Jongejans en Will Stelling, een geheel
vernieuwde aanpak wil, die een lange voorbereidingstijd
vergt.
In mei 1998 schrijft Tjalling James dat de voorbereidings-
groep nog druk aan de slag is, maar probeert hij alvast
mensen warm te maken voor de komende cursus. Hij
schrijft: "Wanneer ben je natuurgids? Dat ben je zodra je
met mensen op stap gaat en ze mee laat delen in je kennis
en enthousiasme. Als je de cursus volgt kun je dat nog
beter. In de cursus is iedereen actief, het is geen stamp-
werk, maar doewerk. Spelenderwijs, gidsenderwijs, knot-
tenderwijs en op nog vele andere wijzen word je direct
betrokken bij wat het IVN zoal doet. In 44 bijeenkomsten
krijg je geleidelijk aan de ervaring en dus de kennis waar-
mee je je thuis voelt in de natuur en het milieu om je heen."
Maar voor het zover is, is er nog een opwarmcursus over
het milieu, het landschap, de vogels, de flora en de insecten,
ieder onderwerp met een andere docent. Maar dan is het
toch zover. Na eerst nog een intakegesprek in november
wordt er in februari 1999 door 27 personen gestart in het
Clusiuscollege met "een cursus door en voor en met na-
tuurgidsen, waarbij in een aantal gevallen de scheidslijn
tussen cursist en docent weg zal vallen. Het credo is: samen
de cursus doen binnen het IVN West-Friesland".
Nieuw in de opzet is dat iedere cursist 2 stages moet lopen
in de verschillende werkgroepen van de afdeling en ook bij
toerbeurt mee moet draaien in het IVN-centrum De Terp.
Op deze manier leert men de eigen sterke kanten en
voorkeuren kennen om zo na de cursus beter in de afdeling
zijn of haar plek te vinden. Om te oefenen in presenteren
wordt elke cursusavond door 2 cursisten een korte voor-
dracht gehouden over een eigen onderwerp. Ook wordt er
tijdens de cursus gebruik gemaakt van mentoren, oudere
leden van de afdeling die een groepje cursisten begeleiden
zowel bij de presentatie op het werkweekend op Texel
halverwege de cursus als bij de eindpresentatie in juni.
Die eindpresentaties van de 5 groepen bestaan uit goed

voorbereide excursies naar Tersluis, het Zanddepot, de
Weelen, het Egboetswater en de Grote Waal. Van de
cursisten wordt best veel gevraagd. Zo schrijft een van hen
in de Alchemilla: "De werkbelasting van 10 uur per week is
niet misselijk. Maar weegt op tegen de rijkdom aan erva-
ringen en al hetgeen de fascinerende natuur ons heeft te
bieden."
Tijdens een gezellig slotweekend op Texel rijkt Anita Tijman
namens het Landelijk bureau de officiële landelijke IVN-na-
tuurgidsdiploma's uit. Bovendien kan iedereen "solliciteren"
naar een functie binnen de afdeling. Die zal ook nu weer
een extra impuls krijgen.
Geslaagden zijn o.a. Claria Beerepoot, Hilda Beintema,
Joke Borst, Astrid Bijster, Maria Derksen, Tjark Duysker,
Vera Glim, Menno Haakma, Dick Jong, Anita Koopman,
Afra Kramer, Shanti Lamur, Henk Luppens, Trudi Neefjes,
Tiny Peerdeman, Frank Postma, Grietje de Ruiter, Marga
Scherer, Wil Stelling, Willem Sterk, Jack Ursem, Cor van
der Velden, Kees Vlaar, Harry Vrieze, Klaas Weel, Rob van
der Weij.
 
Basiscursussen en vijfde natuurgidsencursus
In het najaar van 2001 en van 2002 worden er weer twee
basiscursussen gegeven van 6 avonden en 3 excursies.
Maar het grote werk begint in januari 2004 als de volgende
grote natuurgidsencursus van anderhalf jaar van start gaat
in het Clusiuscollege.
De opzet is gelijk gebleven aan die van de vorige met ui-
teraard aanpassingen na opgedane ervaringen. Aldert
Gutter en Hans Verhoeven hebben weer de coördinatie,
geholpen door Astrid Bijster en Jack Ursem. Verschillende
gastdocenten verlenen weer hun medewerking.
De omschrijving van het cursusdoel luidt deze keer: "deel-
nemers kennis en vaardigheden bij te brengen waarmee
zij activiteiten op het gebied van natuur en milieueducatie
kunnen ontplooien. cursisten zijn tijdens de cursus betrok-
ken bij een zelfgekozen IVN-werkgroep, waardoor zij thuis
raken in het vrijwilligerswerk".
Ook deze keer zijn er weer twee weekenden op Texel in de
cursus verwerkt, halverwege het werkweekend (ieder
groepje verkent, inventariseert en presenteert een bepaald
adoptiegebiedje o.l.v. de mentor) en aan het einde een
gezelligheidsweekend waarop ook de diploma's worden
uitgereikt.
Deze keer gebeurt dat aan 20 personen door Jan Willemsen
namens de Begeleidingscommissie natuurgidsencursus
(BCN). Al eerder is hij ook aanwezig bij de presentaties hier
in West-Friesland.
De vijf gekozen projecten zijn deze keer: oprichting jeugd-
natuurclub, excursie Groene Pade/Weelpolder, fietstocht
Twisk, excursie Vooroever en het Otterproject met een
fietstocht rond de Leekerlanden.
Geslaagden zijn Magda Vreeburg, Adri Bozelie, Arjen
Barten, Jacob Ursem, Theo Bijman, Jan Lamark, Ofra
Carmi, Arie Hoosbeek, Herma Compaan, Hilda Keesman,
Ank van Merkesteijn, Ria Tel, Henk Lanting, Louis van
Wegen, Annemiek Poffers-Kramer, Jans Wiersum, Arie van
Geest, Riet Hartsuijker, Justa Laan, Ton Groen.
 
Derde schoolgidsencursus
In september 2007 wordt weer een korte basiscursus ge-
houden. Voor een korte schoolgidsencursus voor bestaan-
de natuurgidsen die zich verder willen verdiepen bestaat
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weinig belangstelling.
Slechts 5 personen krijgen in mei 2008 het cursuscertificaat
uitgereikt na het volgen van 5 theorieavonden, het maken
van een observatieverslag en het houden van een presen-
tatie: Grietje de Ruiter, Beppie van Wegen, Hans Verhoe-
ven, Adri Bozelie en Ank van Merkesteijn.
 
Zesde natuurgidsencursus
Voor een nieuwe cursus bestaat in januari 2009 weer veel
belangstelling: er wordt gestart met 30 personen. Deze keer
doen Hans Verhoeven en Astrid Bijster de coördinatie,
samen met Ofra Carmi en Henk Lanting.
Ter voorbereiding volgden Ofra Carmi, Henk Lanting en
Astrid Bijster in 2007 een regionale docentenopleiding
(DOP). Dit is een cursus, die geheel gericht is op het op-
zetten en organiseren van een natuurgidsencursus.
Naast het cursusteam zijn er diverse docenten met hun
reserves (16 mensen) in touw gedurende de cursus. Deze
bestaat uit 56 bijeenkomsten: iedere maand 2 theorielessen
op dinsdag en 2 praktijklessen op zaterdag. Tijdens hun 2
stages binnen de afdeling krijgen de cursisten inzicht hoe
onze organisatie werkt en krijgen ze feeling met de educa-
tieve aspecten van hun toekomstige werk. Ook tijdens deze
cursus hebben mentoren weer de taak een groepje cursis-
ten te begeleiden.
De eindpresentaties worden gehouden in het Twiske nabij
Amsterdam, bij het Naviduct in Enkhuizen, in Twisk en de
nabijgelegen waterberging, in Mak Blokweer en in het
Egboetswater. Ook is er een cursist, die ervoor kiest om
een leskist te ontwerpen als eindpresentatie.
Ik ben deze cursus ook gevraagd om mijn bijdrage te leve-
ren met twee theorieavonden over evolutie en biodiversiteit,
die worden afgesloten met een excursie naar Naturalis in
Leiden.
De natuurgidsencursus wordt wederom begeleid door de
begeleidingscommissie natuurgidsencursussen. Deze
keer is onze BCN begeleider Carla de Bruijn, die in het
afsluitende weekend meegaat naar Texel en daar een
excursie houdt "eten uit de natuur".
De 25 geslaagden zijn: André Adema, Arie Beerepoot,
Astrid Linskens, Cees Ursem, Chris Vahl, Eleonora de

Boer, Elly Giltjes, Els Burger, Gisella Slabbekoorn, Han
Oranje, Henry Bruggink, Jan Schaaf, Jos Kooiman, Lianne
Haakma, Lida Straat-Deschan, Louis van Staden ten Brink,
Mariëtte Meester, Mariska van der Werf, Ria de Graaf-
Roelofs, Siep Konijn, Sjon Blokker, Suzanne Bakker, Tin-
eke Boender, Wil de Wit en Willem Kaagman.

Groencursus 2011 en eerste aanzet voor zevende na-
tuurgidsencursus in 2014/ 2015.
In het najaar van 2011 wordt wederom een groencursus
gegeven. Voor het eerst in het Streekbos Paviljoen, waar
we nu een veel geschiktere ruimte hebben om cursussen
te organiseren.
De belangstelling is groot. We moeten mensen teleurstellen
en op een reservelijst plaatsen. Vandaar dat we in het
najaar van 2012 een nieuwe groencursus gaan organise-
ren.
Ondertussen vindt de eerste aanzet voor de organisatie
van een nieuwe natuurgidsencursus plaats.
Beppie van de Wegen, Ria de Graaf en John Bos gaan de
nieuwe regionale Docentenopleiding volgen. Samen met
Henk Lanting, Ofra Carmi en Astrid Bijster zullen ze het
nieuwe Cursusteam vormen.
Landelijk is de organisatie rondom de natuurgidsencursus-
sen veranderd. Het Cursushuis heeft zijn intrede gedaan.
Natuurgidsencursussen worden landelijk getoetst in de
Commissie Meetlat. Cursuscoaches geven advies aan af-
delingen over de opzet van een natuurgidsencursus. Astrid
Bijster is zelf cursuscoach geworden.
Als het goed is start de volgende natuurgidsencursus in
januari 2014. Daarbij zal al het goede van de voorafgaande
cursussen worden bewaard. Voor het eerst zal de natuur-
gidsencursus plaatsvinden op eigen terrein, in het Streek-
bos Paviljoen.
 
Terugkijkend, na het dagenlange gesnuffel in oude cursus-
mappen en archieven, mag ik met trots zeggen: wat hebben
we toch veel mensen milieu- en natuurbewust en ook actief
mogen maken!!

Educatie in het Twiske
Foto Hans Verhoeven

Siep Konijn in actie
Foto Hans Verhoeven
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De totstandkoming van de Kroniek
Astrid Bijster
 
Toen Nico Bregman en ik begonnen met het verzamelen van informatie uit de archieven voor artikelen voor in de
Jubileumuitgave van de Alchemilla hadden we nog geen idee waar we aan begonnen. Het idee van de Kroniek was
snel geboren. Maar daarna….
 
We hebben allebei wel eens wakker gelegen, omdat we te druk ermee bezig waren en we ons nog afvroegen of we
dit wel gingen redden. Maar nu het werk klaar is, zijn we wel heel erg trots op het resultaat.
We hebben geprobeerd vooral nieuwe of veranderende of kortdurende gebeurtenissen te beschrijven. Maar zo nu en
dan noemen we ook activiteiten, die we al jaren doen en met succes.
Zo nu en dan noemen we personen, maar er zijn er zo veel, die (bijna) net zo veel doen. Zouden we alles noemen
wat we ieder jaar doen, dan was deze Kroniek nog vele bladzijden langer geworden.
 
We hebben geprobeerd een mooi overzicht te maken, maar we sluiten ook niet uit dat we iets belangrijks vergeten
zijn. Wat de Kroniek goed laat zien is dat het indrukwekkend is wat we allemaal hebben gedaan en nog doen bij IVN
West-Friesland. Daar mogen we best trots op zijn.

Wilgenkatjes
Foto: Hans Verhoeven
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Kroniek van 40 jaar IVN afdeling West-Friesland

_________________________________________________________________________________________________
1971  
 In de Rotonde (dorpsblad Hoogkarspel) wordt een oproep gedaan om lid te worden van de actiegroep

"Ban de Plastic Vuilniszak". Milieuwerkgroep Hoogkarspel e.o. gaat van start o.l.v. Cor de Gans
(voorz.), Jaap Kranenburg (secr.), Rudolf Bohlmeijer (thesaurier/penningm.) en Wim Hart (lid). Naast
acties ook organisatie van 2 milieutentoonstellingen. De startgroep omvat 16 personen 
 

_________________________________________________________________________________________________
1972 (22 leden)
16 maart 
 

Eerste contactavond in "Het Reigersnest" te Hoogkarspel. De Milieuwerkgroep gaat over in  
IVN afd. Hoogkarspel e.o. als een v.d. eerste regionale afdelingen van Nederland. Voorlopig bestuur
(zie boven)wordt erkend. De meeste aandacht gaat uit naar milieuacties. "Hoera, we hebben een
gironummer!" Contributie f 7,50. 
 
“Kontaktbericht”, jaargang 1, nummer 1, twee kantjes op A4 formaat. met o.a. Actie tegen plastic
vuilniszak, Actie tegen bomenkap in Wervershoof, Boomplantdag in Hoogkarspel.
 

23 maart 
 

Oprichting IVN District Noord-Holland (samen met Eemland, het Gooi e.o., Bergen, het Bilt e.o., Zuid
Kennemerland en Amsterdam-Amstelland-Waterland). 
 

mei 
 

Eerste bootexcursie door polder Het Grootslag, waar binnenkort gestart zal worden met de verkave-
ling werkzaamheden. Ook eerste wandelexcursie van de afdeling in het Dijkgatsbos. 
 

20 dec. 
 

Vertrek Jaap Kranenburg. Wim Hart wordt secretaris en vertegenwoordigt de afdeling bij andere
milieuclubs, zoals Contact Natuurbescherming (later Milieubescherming) Noord-Holland (CMN),
Milieudefensie en Samenwerkende Milieugroepen West-Friesland. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1973 (31 leden)
januari 
 

Eerste subsidies komen van de gemeenten Hoogkarspel (f 25,-)en Enkhuizen (f 125,-). 
 

1 maart 
 

Officiële registratie van IVN afdeling WEST-FRIESLAND bij het Landelijk Bureau IVN. 
  
Wim Jongejans treedt toe als lid van het bestuur. Hij wil graag meer natuurwandelingen.
 

mei 
 

Eerste natuurwandelingen in Wilhelminapark Enkhuizen (15 pers.) en Dijkgatsbos (50 pers.). 
 

september 
 

Bestuur uit bij diverse instanties haar bezorgdheid over het al dan niet voortbestaan van waardevol-
le landschapselementen in polder Het Grootslag. 
 

december 
 

Start van succesvolle en jarenlang durende nestkastenactie voor torenvalk en ransuil, samen met
Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier en KNNV. Er zijn ca. 150 kasten geplaatst! 
 

_________________________________________________________________________________________________
1974 (37 leden)
zomer 
 

Eerste deelname aan provinciaal project TOER-IN met tentoonstelling "Het bedreigde landschap" +
natuurwandelingen + 7 boottochten in het nog onverkavelde gedeelte van Polder Het Grootslag.
Daarna worden er jaarlijks TOER-IN-activiteiten georganiseerd, tot 1979. 
 

september 
 

Verstrekking van voorlichtingsmateriaal aan basisscholen (eerste scholenwerk). Ook zijn er lezingen
voor o.a. Vrouwengilde en Plattelandsvrouwen en informatiestands op diverse plaatsen. 
  
I.v.m. onze stellingname tegen het bestemmingsplan Binnen- en Buiten Uiterdijk nabij Schellinkhout
worden daar onder grote belangstelling twee wandelingen gehouden.
 

Astrid Bijster en Nico Bregman
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november 
 

5 pas geslaagde natuurgidsen (cursus Noord-Kennemerland o.l.v. Jaap Kranenburg met steun van
afd. West-Friesland) worden lid van onze afdeling. Ze zijn actief in de buurt van Heerhugowaard. 
 

december 
 

Eerste natuurgidsengroepje wordt gevormd o.l.v. Ab Feringa (wordt lid bestuur) 
 

_________________________________________________________________________________________________
1975 (52 leden)
februari  
 

Eerste werkweekend voor leden van de afdeling in het Dijkgatsbos.  
 

maart 
 

Start grote knotwilgenactie. Veel medewerkers/-sters o.l.v. Wim Jongejans + Peter Overweel.  
 

zomer 
 

Samen met Vogelwerkgroep NNK. wordt een landschapsplan voor de Grootslagpolder opgesteld. 
Na bespreking met Staatsbosbeheer en gemeenten worden veel ideeën en suggesties overgenomen.
Eerste idee voor een milieucentrum in Natte Cel van Grootslagpolder. 
 

september 
 

Het "Kontaktbericht" verschijnt voor het eerst op kringlooppapier. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1976 (64 leden)
mei Start werkgroep bermbeheer o.l.v. Frits Swuste en later Theo Pater. Er worden o.a. bermen gehooid

langs de Langereis en langs de Gouwe, later ook in Hoogwoud. 
  
Het aantal gemeenten dat subsidie verleent neemt flink toe. Het IVN is vertegenwoordigd in verschil-
lende commissies, o.a. bij het SOW en de gemeente Hoorn. Als actiegroep blijft de afdeling "signa-
leren, reageren en waar mogelijk alternatieven aandragen". (Wim Hart)
 
Wim Jongejans wordt voorzitter wegens vertrek van Cor de Gans naar Uden.

zomer 
 

Fietsroute samengesteld (i.s.m. NS) langs Westfriese Omringdijk Hoorn-Enkhuizen. 
De onderwijswerkgroep maakt materiaal voor de scholen. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1977 (80 leden)
april 
 

De contactavonden verhuizen van het Reigersnest (Hoogkarspel) naar de Vale Hen (Hoorn) 
 

zomer 
 

In het kader van de TOER-IN verschijnt de eerste uitgave van een fietsrouteboekje met drie fiets-
tochten in West-Friesland, te koop bij fietsenhandels en VVV. Het boekje is gedurende een aantal
jaren een succesvolle uitgave. Het aantal routes wordt later uitgebreid tot 5. 
 

oktober Het "Kontaktblad" wordt voortgezet als "Alchimilla" (met i-zetfoutje i.p.v. e), op A4 formaat 
Het is nu een gezamenlijke uitgave van IVN en KNNV. 
.

oktober 
 

Vijf leden hebben met succes de derde natuurgidsencursus in Alkmaar gevolgd. Nico Bregman blaast
met Piet Ooteman, Jan Kreuk en Loes Sjerp de natuurgidsenwerkgroep nieuw leven in. Er wordt
een jaarprogramma opgesteld en er komt een publieksfolder. 
 

november 
 

Afdeling doet mee aan plaatselijke organisatie van landelijk giften-actie "Geef on de natuur".

_________________________________________________________________________________________________
1978 (115 leden)
februari 
 

Onze afdeling krijgt een informatiestand aangeboden op de Westfriese Flora te Bovenkarspel, met
KNNV en Milieudefensie. Tentoonstelling over de Natte Cel en Witte Vlek (landschapsplan Polder
Het Grootslag). Ook in de jaren daarna eisen opzet, financiering en bezetting veel inspanning van
bestuur en leden. Er worden telkens in 11/2 week heel veel mensen bereikt en contacten gelegd. 
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16 maart 
 

N.a.v. een artikel in het NHD over plannen van IVN en De Weegbree voor een infocentrum in de Natte
Cel zoekt SOW contact met onze afdeling en volgen de eerste besprekingen over deelname van het
IVN in het toekomstige Dienstencentrum Streekbos en het van daaruit organiseren van educatieve
natuurexcursies en het uitzetten van natuurpaden. Er worden daarna enkele bezoekerscentra bezocht
en begrotingen gemaakt voor de tentoonstellingsruimte. 
 

voorjaar 
 

De natuurgidsenwerkgroep komt voor het eerst met een jaarprogramma van wandelingen, steeds op
de eerste zondag van de maand, steeds op een ander plaats. Er is veel belangstelling. 
 

november 
 

Er wordt gestart met de bouw van het nieuwe Streekbos dienstencentrum/bezoekerscentrum. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1979 (125 leden)
januari 
 

Er wordt voor het eerst een groencursus georganiseerd om het afdelingskader aan te vullen. 
 

februari 
 

Op de Florastand aandacht voor o.a. Streekbosprojekt ( met een door leden gemaakte maquette van
het Bezoekerscentrum), voor de twee dierenweiden Hoorn en voor andere IVN-activiteiten. 
 

zomer 
 

Grote enquête onder de leden i.v.m. herstructurering van afdeling, met als hoofdvraag: waarin wil je
als lid actief zijn? Doel: ontlasting van het bestuur en het actiever maken van de leden. 
  
De afdeling wil plaatselijke en regionale werkgroepen oprichten: o.a. werkgroep Wognum en werk-
groep de Streek (i.v.m. het organiseren van activiteiten rond het nieuwe Streekbos).

juli 
 

De Alchemilla wordt nog alleen door het IVN uitgegeven en krijgt een A5 boekjesformaat. De
voorkant, ontwerp van Peter Overweel, zal in de loop der jaren enkele keren worden vernieuwd. 
 

zomer 
 

Medewerking aan de nota milieueducatie gemeente Hoorn en aan diverse basisschoolprojecten. 
 

najaar 
 

Wim Hart, Lou de Beurs en Wim Jongejans besteden veel tijd aan overleg met het SOW over het
verwezenlijken van de Streekbosplannen in de Contactcommissie en de Werkcommissie, met name
over de financiën. Er wordt druk gewerkt aan de afronding van de brochure "Binnen kijken, buiten
doen……." ter ondersteuning van een subsidieaanvraag aan de 13 Westfriese gemeenten om ons
werk in het Streekbos mogelijk te maken.  
 

november 
 

Onze afdeling krijgt officiëlestatuten en wordt ingeschreven in het verenigingsregister van de
Kamer van Koophandel. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1980 (139 leden)
januari 
 

De IVN afd. Wognum gaat van start. Leden van afd. W.Fr. mogen kiezen: blijven of overstappen. 
 

april 
 

Ernstig conflict met SOW over verlate subsidieondersteuning aan de 13 gemeenten. Het NHD meldt:
"Leegstand bedreigt bezoekerscentrum Streekboscentrum". Het loopt gelukkig goed af. 
 

10 juni 
 

Opening Bezoekerscentrum Streekbos door staatssecretaris Wallis de Vries.  
  
Er is veel belangstelling voor de IVN tentoonstelling over "Water". Door de opening van het bezoe-
kerscentrum en vooral ook de aanwezigheid van het Streekbos komt het accent van ons gidsenwerk
meer en meer in Oostelijk West-Friesland te liggen. De hoeveelheid activiteiten neemt een enorme
vlucht door de aanwezigheid van het bezoekerscentrum.
 

8 november Er worden weer twee nieuwe werkgroepen gestart: de werkgroep scholenwerk o.l.v. Tonny Bregman
en de Jeugdnatuurclub Blokker op de woensdagmiddag. 
  
Werkdag voor de natuurgidsengroep. De gidsen hebben een druk seizoen achter de rug: elke zon-
dagmorgen in het Streekbos, maandelijks iedere eerste zondag en 5 keer in Onderdijk.
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________
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1981 (142 leden)
   
 

Ook dit tiende verenigingsjaar laat weer een keur aan vaste- en nieuwe activiteiten zien: natuurwan-
delingen, knotwilgzaterdagen, Toer-in, stand op de Westfriese Flora, jeugdnatuurclub, sterrenkijkda-
gen, nestkastenwerk, scholenwerk, bermbeheer, Alchemilla, werkgroepbestemmingsplannen en
natuurlijk het Streekboscentrum met een tentoonstelling over "het Bos". 
Op de onderste panelen geeft Paulus de Boskabouter informatie aan de jongste kinderen. 
 

maart 
 

Het bestuur voert een harde strijd met het SOW bestuur over de volgens haar beknotte expositie- en
verkoopmogelijkheden voor het IVN in het Bezoekerscentrum. Na veel woorden komen we ook nu
weer tot een oplossing. 
 

14 november 
 

In het Vereenigingsgebouw te Bovenkarspel wordt door het Historisch Genootschap Oud West-
Friesland aan onze IVN afdeling de (derde) West-Frieslandprijs uitgereikt, als blijk van erkenning
en waardering voor al onze natuur- en milieuactiviteiten in de afgelopen 10 jaar. Deze bijzondere
gebeurtenis wordt onderstreept met een presentatie voor een groot publiek met prachtige dia's van
Cees Schaper. Het ontvangen geldbedrag van f 2000,00 is bestemd voor de aanschaf van een
Langendijker tuindersvlet, die zal worden omgebouwd om vaarexcursies te kunnen houden. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1982 (154)
januari 
 

De regelmatige bezetting van het Bezoekerscentrum vergt veel tijd en energie van onze leden: 
elke zondag van 10.00 tot 17.00, in april en mei ook op zaterdag en in juli-augustus alle dagen!! 
 
Dit verenigingsjaar waren we bij heel wat tentoonstellingen betrokken, zoals: Westfriese Flora (met
een flink nadelig saldo), kinderboerderij de Woid, Poldermuseum Heerhugowaard en het Streekbos.
Ook op markten en evenementen wordt er regelmatig een IVN-stand bemand.

februari 
 

Scholenwerkgroep verdubbeld naar 10 personen. Verdere versterking gezocht in verband met toe-
name aanvragen van scholen. 
 

april 
 

Eerste "zoek je weg wandeling" uitgezet in Streekbos samen met het Recreatieschap West-
Friesland. Interessante plaatsen worden per seizoen van een genummerd paaltje voorzien en be-
schreven. 
  
Werkdagen in de eendenkooi te Zwaagdijk. Veel werk voor o.a. Cees Schaper en Pieter Karel.

zomer 
 

Serie over Westfriese natuurgebiedjes in Noord-Hollands Dagblad onder de titel "Van kleuren
en onverwachte weelden". Onze IVN afdeling en afdeling Wognum leveren de ideeën en de vertel-
lende personen. 
 

najaar 
 

Groencursus in Middenmeer.  
 

_________________________________________________________________________________________________
1983  
  
 

IVN afdeling Wieringermeer gaat van start. Ons werkgebied is na het ontstaan van deze afdeling
en het IVN Wognum kleiner geworden. Wij richten ons (nog) meer en meer op Oostelijk West-
Friesland. 
 

voorjaar 
 

We organiseren een weekend op Texel voor leden IVN West-Friesland en hun gezinnen. 
 

8 juni 
 

Directeur IVN Piet Steltman opent tentoonstelling in Streekbos. Onderwerp: Recreatiegebieden,
beheer, fauna en flora. Ook wordt er een open huis georganiseerd. 
 

zomer 
 

Samen met Nico de Boer van het NHD verzorgen we opnieuw een wekelijkse serie artikelen. 
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oktober 
 

IVN West-Friesland start met trots haar eerste eigen natuurgidsencursus. Er zijn 23 deelnemers. 
  
Splitsing Contactavonden: 1 keer per maand in Hoorn en 1 keer per maand in het Streekbos. Die van
Hoorn worden matig bezocht.
 
In Hoorn wordt een vogelwerkgroep Hoorn en omgeving opgericht. In 1991 gaat deze werkgroep op
in IVN Wognum.
 

_________________________________________________________________________________________________
1984  
   
 

De actieve werkgroep Venel (Vrijwillig Educatief Natuur- en Landschapsbeheer) o.l.v. Henk Stam
werkt 5 zaterdagen aan de bouw van een nieuw botenhuis in het Streekbos. Daarvoor lag de boot
bij de Rijohal in Lutjebroek. Deze werkgroep doet ook veel landschapsbeheer in de regio. 
 

voorjaar 
 

Groenwandeling in Hoorn uitgebracht. Ook gaan we een weekend naar Ameland. 
 

april 
 

In het Streekbos worden naast de wisselende Zoek je wegwandelingen ook 6 aparte verrassings--
tochten en 2 stervaartochten op papier gezet, samen met de Stuurgroep Recreatief Bewegen. 
  
In de Woid start een jeugdnatuurclub Hoorn o.l.v. Ina Marbus. Ook zijn daar dit jaar 3 tentoonstel-
lingen.
 

11 oktober 
 

De natuurgidsencursus wordt afgerond met een diploma-uitreiking aan 16 nieuwe kaderleden. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1985 (150 leden)
maart 
 

Wim Jongejans treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Frits Swuste. 
 

12-14 april 
 

Weekend Texel 
 

28 september 
 

IVN West-Friesland viert 12 1/2 jarig bestaan met o.a. een diaserie. Landelijke IVN bestaat 25 jaar 
  
Samenstelling eerste leskist met subsidie van Wereld Natuurfonds. Deze leskist staat bij de OBD
in Wognum. Daarvoor zijn we op excursie geweest naar de Groene Poolster.
 

2 oktober De basiscursus IVN-KNNV ” Leer je omgeving anders zien” gaat van start in Lutjebroek én Hoorn
voor  
samen 60 deelnemers. Dat betekent 2 x 15 avonden en 2 x 8excursies. Een dubbele klus dus. 
In Wognum komt een heemtuin op een terrein waar eerder een school stond.
 

_________________________________________________________________________________________________
1986  
   
 

Ook dit jaar weer een scala aan activiteiten door de diverse werkgroepen. Het aantal wandelingen
breidt zich langzaam uit. Er ontstaat een aparte gidsengroep voor de wandelingen Hoorn e.o. (12
mensen o.l.v. Loes Sjerp en Rens Bonten) en voor Bovenkarspel e.o. (15 mensen o.l.v. Nico Bregman).
Ook nu wordt in een frisse nieuwe folder het jaarprogramma gepubliceerd.  
 

augustus 
 

In het Streekbos wordt door de Stichting Wandelen door de tijd gestart met de opbouw van een
prehistorische (bronstijd)boerderij. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal van de boerderij van
de Floriade uit 1982. Het overige materiaal wordt tijdens de bouw uit de natuur gewonnen. Veel IVN
leden doen actief mee en er worden plannen gemaakt voor educatieve activiteiten. 
 

september 
 

De succesvolle basiscursus natuur en milieu wordt herhaald, nu alleen in Hoorn voor 32 personen. 
 

12 oktober 
 

Sietse de Vries, namens RSW beheerder van het Streekbos, praat de gidsen tijdens een excursie bij
over allerlei aspecten van het Streekbos.  
  
Ook milieucursus: 3 avonden over zure regen, fosfaten en dergelijke met 12 cursisten.
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_________________________________________________________________________________________________
1987 (129 leden)
29 april 
 

De natuurgidsencursus 87/88 gaat van start met een nieuwe cursusmap van het Landelijke IVN. 
We zijn nog steeds actief met het uilen- en torenvalkproject. 
 
We beijveren ons voor een beter bermbeheer, maar dit komt niet goed van de grond vanwege ver-
schillende redenen, zoals verzekeringen, de te rijke kleigrond en het eigendom van de bermen. Dit
terwijl het maaibeheer langs de Langereis wel degelijk bemoedigende resultaten gaf.
 

_________________________________________________________________________________________________
1988  
16 januari 
 

Ontmoetingsdag voor alle actieve- en actief wordende leden van de afdeling. Er worden aanzetten
gedaan voor versterking van de werkgroepen, een betere verenigingsstructuur en veranderingen in
de opzet voor de zondagse activiteiten. Zo gaat de wekelijkse excursie van 11.30 naar 14.00 en gaat
deze worden afgewisseld met andere activiteiten voor volwassenen of kinderen.  
 

23 januari 
 

We doen een zure regen excursie 
 

februari 
 

Ook dit jaar staan we weer met een stand op de Westfriese Flora. 
 

10 mei 
 

Burgemeester Haanstra van Stede Broec opent de tentoonstelling "Historie herleeft in het Streekbos",
die we samen met de Stichting Wandelen door de tijd hebben gemaakt. De bronstijdboerderij krijgt
de aandacht van een breed publiek Het IVN is actief betrokken bij het educatieve programma. Tijdens
de bronstijdlessen wordt er vuur gemaakt, deeg gekneed, brood gebakken, graan geplet, thee gezet,
gesponnen en geweven. IVN gaat natuurpad aanleggen. 
 

11 juni 
 

In de Woid in Hoorn houden 17 cursisten van de natuurgidsencursus een open dag met een verschei-
denheid aan presentaties. Na afloop krijgen ze hun welverdiende diploma's uitgereikt. 
 

20 september 
 

Flinke belangstelling voor vergadering over actieprogramma Openbaar Groenbeheer. 
 

najaar 
 

Vijf actieve gidsen van de scholenwerkgroep gaan de IVN docentencursus in Bergen volgen. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1989 (134 leden)
februari 
 

Vlindertentoonstelling op de Flora. Tentoonstelling reist daarna rond langs diverse bibliotheken. 
We voeren actie tegen het Buitendijks parkeren bij Schellinkhout. 
 

maart Gé Bentvelsen neemt het voorzitterschap over van Frits Swuste.
maart 
 

Start cursus voor activiteiten rond de bronstijdboerderij en bijbehorende tuin met oude gewassen. Er
wordt hard gewerkt aan een natuurpad bij de boerderij: het begin van het huidige Ecoterrein. 
 

10 juni 
 

Ontmoetingsdag Streekbos 
 

15 mei 
 

De bronstijdboerderij brandt af na een kinderfikkie. Drie jaar noeste arbeid van vele vrijwilligers en
een uitgelezen plaats voor projectonderwijs over de prehistorie gaan in enkele minuten verloren. IVN
wil graag herbouwen, maar er wordt besloten tot herbouw in Buitenmuseum Enkhuizen. Vanaf dat
moment levert het IVN geen bijdrage meer. 
 

7 september 
 

Werkgroep Ruilverkaveling de Gouw o.l.v. Frits Swuste dient een bezwaarschrift in, omdat natuur-
belangen onvoldoende worden meegenomen. Ontwikkelingen worden kritisch gevolgd. 
 

Najaar 
 

Start van de eerste eigen schoolgidsencursus. Er zijn 18 aanmeldingen 
Paddenpoel Ecoterrein wordt uitgegraven. Het natuurpad krijgt steeds meer vorm en inhoud. 
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_________________________________________________________________________________________________
1990 (141 leden)
februari 
 

Thema op Flora: paddenstoelen. Daarna verhuist de tentoonstelling naar het Bezoekerscentrum. 
 

6 mei 
 

Onze boot zinkt na een aanvaring. Onbekende dader vaart door. In de boot zaten 23 baliemede-
werkers van de VVV Drechterland. Dankzij ook aanwezige wethouder wordt boot snel geborgen. 
Henk Stam en Cees Schaper zorgen ervoor dat de boot weer opgeknapt wordt. De hoge kosten van
f 5000,00 worden deels vergoed door verzekering. 
 
De tweede leskist slootonderzoek is af. We zijn hier sinds 1988 mee bezig geweest. We hebben 4
exemplaren. Sponsor was Draka. Deze leskist houden we in eigen beheer. De eerste wordt nog altijd
via de OBD uitgeleend.
 
We besteden veel werkochtenden aan de verdere aanleg van het natuurpad in het Streekbos.
Nieuwe natuur- en milieucursus gaat van start.
 

september 
 

Afdelingsweekend op kampeerboerderij bij de Nieuwkoopse plassen: op bezoek bij Harm Begeman
 
 

6 - 7 oktober 
 

Grootschalig publieksweekend i.v.m. 30 jaar landelijk IVN, met als thema: Kringlopen. Opgeknap-
te boot wordt gedoopt. Schippers varen met voorlopig IVN vaarbewijs.  
Ieder uur start een activiteit van ¾ uur in Egboetswater, Wognum en Blauwe berg (Hoorn). Op 3 lo-
caties staan we met materiaal: Streekbos, jachthaventje bij Wijdenes, de Nek bij Schellinkhout. 
 
IVN Wognum bestaat 10 jaar, heemtuin Wognum 5 jaar
 
In de Alchemilla hebben we de vaste rubrieken Streekbossigheden van Wim Jongejans en Uilebab-
bels van Henk Stam.
 

_________________________________________________________________________________________________
1991 (153 leden)
februari 
 

IVN stand Flora nu ingericht door aparte Floracommissie. Thema Bomen. Ook nu wordt de tentoon-
stelling daarna naar het Bezoekerscentrum overgebracht. 
 

april 
 

Cursus IVN vaarbewijs bestaat uit 3 avonden en 2 zaterdagen. Onderwerpen: kennis Streekbos en
Weelen, als ook technische en morele kanten van het varen, vogels, oever- en waterplanten. 
Boot wordt voortaan alleen voor educatieve doeleinden gebruikt. We maken een brochure over
vaartochten. Dit zorgt voor nog intensiever gebruik van de boot. 
 
Er verschijnen een brochure over het scholenwerk en lesbrieven over insecten.
 
We lenen naast leskisten ook posterseries over zure regen en “natuur je buur” uit. In de Alchemilla
aandacht voor plastic zak, woningbouw en milieu. Het grijze milieu heeft nog altijd onze aandacht.
 
Namens de afdeling neemt Trude Uilenburg zitting in Milieucommissie Enkhuizen.
 

25 mei 
 

Eerste open dag Waterrecreatie Stede Broec. De hele dag zijn er vaartochten. 
 

27 mei 
 

Samen met een aantal kinderen zet Mariët Koster egeltjes uit in het Streekbos. Eerder had ze met
de diertjes enkele basisscholen bezocht en er over verteld. 
 

31 augustus 
 

Coördinatorenoverleg Streekbos, wordt als erg nuttig ervaren. Doel: ervaringen uitwisselen. 
Afgesproken wordt een enquête naar alle leden te sturen. 
 

september 
 

Start natuurgidsencursus 91/92 o.l.v. Frits Swuste op locatie Werenfridus in Hoorn. Docenten en
25 deelnemers gaan een intensief jaar tegemoet. 
  
Theo Neefjes verzorgt elke zaterdag om half 4 een natuurpraatje op radio Hoorn. Wim Jongejans
voorziet kabelkrant West-Friesland van steeds nieuwe stukjes “onkruid” en "naar buiten kijken".
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oktober 
 

IVN West-Friesland, IVN Wognum en KNNV praten over samenwerking m.b.t het signaleren van
kritieke situaties m.b.t. natuur- en milieu in de diverse gemeenten. Problemen worden doorgespeeld
naar Milieufederatie. "Noch IVN, noch KNNV is een actiegroep".  
  
We zijn als IVN afdeling erg enthousiast over de ontwikkeling van de Vooroever. We volgen de ont-
wikkelingen op de voet.
 

_________________________________________________________________________________________________
1992 (153 leden)
voorjaar 
  
 

We organiseren een voorlichting voor 18 leerkrachten over de leskist slootonderzoek. 
Er wordt een nieuwe artikelenreeks over planten verzorgd in het NHD. 
 
De SMW (Samenwerkende Milieugroepen West-Friesland) wordt opgeheven.
 
Helaas veel vernieling langs het natuurpad. We blijven druk bezig met de inrichting hiervan.
 
We zijn betrokken bij plannen voor het herinrichten van het Wilhelminaplantsoen.
 

4 april 
 

De werkgroep Wegen voor de Natuur van IVN West-Friesland organiseert een voorlichtings-ochtend
voor beleidsmakers uit de regio met speciale aandacht voor de ecologische verbinding tussen de
Weelen en de Groote Vliet. Dat terwijl in dit gebied ook een kassenbouwproject is voorzien. We
vinden dat het laatste veel aandacht krijgt in de media terwijl het eerste onderbelicht blijft. 
 

1 mei  
 

Als aanvulling op ANWB fietsroutes in ons gebied heeft onze afdeling het boekje "Afstappunten"  
samengesteld met natuurbeschrijvingen. Het is verkrijgbaar bij o.a. VVV en rijwielhandel. De verkoop
verloopt goed, zodat het boekje al halverwege 2003 is uitverkocht.
 

16 mei 
 

Provinciale Districtsdag in de Vooroever in Onderdijk.  
 

juni 
 

Wim Hart vertrekt met Marga naar Saba. Beiden worden benoemd tot ereleden van onze
vereniging. Zo nu en dan verschijnt in de Alchemilla een artikel onder de titel: “This is Saba”. 
 

september 
 

Slotdag natuurgidsencursus in Deus Adjutor te Hoorn met presentaties in de Woid en een excursie. 
Na afloop wordt aan 16 personen het diploma uitgereikt. 
 
"Het Fluitkonijn" wordt van Hoogkarspel naar het Streekbos overgeplaatst en moet het nieuwe
onderkomen worden van onze afdeling. We krijgen het oude schoollokaal van de gemeente Stede
Broec in bruikleen, zeer veel bedrijven werken belangeloos mee aan verplaatsing en inrichting.
 

najaar 
 

Oprichting van de Werkgroep weidevogelbeheer o.l.v. Gé Bentvelsen. 
 

november 
 

Afsluiting van de derde natuurgidsencursus. Binnen onze afdeling, maar ook daar buiten, kunnen
weer vele nieuwe kaderleden, verstevigd met de nodige kennis en vaardigheden, aan de slag.

december 
 

Wim Jongejans verlaat na 20 jaar het bestuur. We gaan zijn gedrevenheid een lange poos missen. 
Joka van Gosliga wordt gekozen in het bestuur van het District en in de IVN-Verenigingsraad. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1993 (170 leden)
1 januari 
 

IVN afdeling Wognum heeft zich opgeheven, leden worden overgeschreven naar onze afdeling
en Kees van Beek wordt namens hen tijdelijk lid van het bestuur. De Pastinaak van Wognum en de  
Alchemilla van West-Friesland worden samengevoegd. Een prijsvraag voor een nieuwe naam levert
niets op. De naam blijft Alchemilla. 
 

februari 
 

Na een landelijke statutenwijziging wordt onze officiële naam gewijzigd in IVN Vereniging voor natuur-
en milieueducatie. 
 

voorjaar 
 

Omdat we vanaf dit jaar een hoge huurprijs zullen moeten gaan betalen hebben we voor het eerst
na 15 jaar geen stand meer op de Westfriese Flora. Dat geeft in ieder geval heel wat rust. 
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13-14 maart 
 

Onze afdeling viert haar 30 jarig bestaan met de opening van een eigen onderkomen: "De Terp".  
Presentatie over muurplanten n.a.v. het verschijnen van het boekje "Muurplanten in Enkhuizen".
 

14 april 
 

Voorlichting aan basisscholen over ons pakket van natuureducatie mogelijkheden. 
 

20 april 
 

Start Groencursus in Medemblik o.l.v. José Santegoeds voor 20 deelnemers. 
 

16 mei 
 

Voorlichtingsbijeenkomst met als thema "Wegen voor de Natuur". 
 

9 september 
 

Een schoolgidsencursus nieuwe stijl gaat van start in de Mariaschool te Hoorn. Hiervoor zijn ook
de basisscholen benaderd. Pieter Karel doet de coördinatie. We zijn 1 van de 4 IVN afdelingen, die
uitgekozen zijn voor een landelijke pilot. Het betreft een landelijk ontwikkelde cursus met een bijbe-
horende cursusmap. De landelijke cursus is bedoeld voor natuurgidsen, die scholenwerk gaan doen.
De cursusmap bevat ook veel didactische informatie over aanpak NME voor verschillende leeftijden.
Onze deelnemers zijn voor meer dan de helft juist afkomstig van basisscholen en hebben juist meer
behoefte aan groenkennis.  
 

 1 november Tot 1 januari hebben we een JPG-er, die werkzaamheden verricht in De Terp.
16 december 
 

Diploma-uitreiking schoolgidsencursus. De cursisten hebben een landelijke primeur: ze zijn de
eerste IVN-ers, die een landelijk IVN schoolgidsencertificaat krijgen. 
 

_________________________________________________________________________________________________
1994 (220 leden)
1 jan 
 

Per deze datum beschikken we over 2 betaalde NME medewerkers voor ieder 2 dagdelen gericht
op invoering NME op scholen in onze regio. Joka van Gosliga en Marion van Klaveren zijn aangeno-
men voor deze functie. West-Friesland wordt in drie regio’s gedeeld namelijk Hoorn, Enkhuizen en
Medemblik.  
  
We nemen regelmatig deel aan overleg over het buitengebied van Wervershoof. Onze inzet is een
verbetering van de verbinding tussen de Groote Vliet en de Weelen.
 

26 april 
 

Cursus voor Natuuronderwijsbegeleiders start in Enkhuizen en in het najaar ook in Obdam. Het
streven is om steeds meer leerkrachten actief te maken voor NME-educatie op hun eigen school. 
  
De Stichting tot behoud van het Wilhelmina- en Julianaplantsoen Enkhuizen bestaat 10 jaar en komt
met de wens een NME centrum te stichten. Er is al een prachtige heem(stinzen-)tuin.
 
We krijgen een gedeelte van de nieuwe buitenberging van Theo Peerdeman in gebruik met een eigen
toegangsdeur. Dit was nodig na de renovatie van het recreatiecentrum.
 

8 juni 
 

Regionale NME dag in De Terp: natuur- en milieuondersteuningsdag voor docenten in het basis-
onderwiijs. Er is een grote tent. Er zijn lezingen, markt, workshops voor en door leerkrachten. 
 

8 okt 
 

Landelijke IVN dag in Artis. 
 

najaar 
 

Klaas Meurs, lid van de mycologische werkgroep IJsselmeerpolders, wordt uitgenodigd om een
paddenstoelenexcursie bij ons te houden. Wij hebben zelf op dit moment geen deskundigheid op dit
gebied. 
We beginnen na te denken over de aanschaf van elektrische motoren voor de IVN boot, zodat we de
boot niet steeds stil moeten leggen om vogels te horen. 
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30 november 
 

We hebben een uitje naar het Fries natuurmuseum en het Otterstation. 
  
We doen 2 wandelingen samen met vereniging Oud-Enkhuizen. Er is veel belangstelling voor.
Provinciale werkgroep DKV (DistrictKaderVorming) wordt opgericht, welke zich richt op het nascho-
len en bijscholen van natuurgidsen. Ons lid Joka van Gosliga is een van de initiatiefnemers. De
werkgroep organiseert een aantal themadagen en een cursus watergids.
 
WNF (Wereldnatuurfonds) en Stichting Bres maakt een uitgebreide lesmap voor scholen. Er zijn 40
exemplaren beschikbaar voor scholen. IVN West-Friesland krijgt ook een exemplaar.
 
Er komt een gids uit over NME in West-Friesland. Verschillende organisaties presenteren zich.
Een stagiaire van de IPABO brengt verbeteringen aan in verschillende leskisten.
 
Er wordt een commissie fluisterboot samengesteld.
 
In de Terp is er een terrariumbak met slangen ingericht. Dat valt goed in de smaak bij kinderen.
Nabij Wijdenes wordt een oud wandelpad door het open gebied hersteld. We zijn hier blij mee.
 
Anki Rijsdijk stopt met gidsen en met de uitleen van leskisten in Hoorn. We lenen leskisten uit vanuit
De Terp, een school in Hoorn en vanuit het woonhuis van een lid in Obdam.
 

_________________________________________________________________________________________________
1997 (203 leden)
maart 
 

Provinciaal consulent Ruud Maarschall stelt dat onze afdeling wat betreft het scholenwerk tot de
sterkste van Nederland behoort. En dat is voor een niet gering deel te danken aan Toos Brink. Iets
waar niet alleen zij, maar ook wij trots kunnen zijn. 
 

23 mei 
 

Officiële opening van het Ecoproject. Met schuiten varen de genodigden naar het Ecoterrein.
Tjalling James en gecommitteerde W. Cool onthullen informatiebord(en). 
 

13 september 
 

In het kader van open monumentendag varen we tussen molen “de Ceres” en de buitenhaven van
Bovenkarspel. 
 

 oktober 
 

MEC Witte Schuur in Enkhuizen wordt geopend. Hoofdthema is aanvankelijk het grijze milieu. 
  
Er is tijdelijk weer een jeugdnatuurclub in Zwaag, waar wij ook enkele activiteiten organiseren.
We hebben borden geplaatst bij vogelhut en bij de parkeerplaats in de Vooroever.
 

_________________________________________________________________________________________________
1998 (193 leden)
9 februari 
 

Wateravond in De Terp, met als doel versterking van het werk aan waterrijke gebieden. Twee leden
van IVN West-Friesland volgen de cursus Watergids: Louis van Wegen en Frank Postma. De cursus
watergids pas goed in het landelijke Thema: “Water natuurlijk” voor 1998 en 1999.

3 maart  
 

IVN bestuur is uitgenodigd om tentoonstelling over asbest bij MEC Witte Schuur te bekijken. 
Het is de aanzet tot overleg tussen de besturen van IVN West-Friesland en MEC Witte Schuur. 
 

19 maart 
 

Assistentie bij boomplantdag Obdam 
  
De weidevogelgroep groeit gestaag door van 11 vrijwilligers in 1993 tot 54 in 1998. Ook hierna
gaat de groei door.
 

9 mei 
 

Een aantal schoolgidsen gaat samen fietsen op Wieringen. 
 

15 mei 
 

Doop nieuwe fluisterboot. De geheim gehouden naam is: Wilskracht, naar Wil Buijsman, die alle
vaartochten voor zijn rekening nam, de fluisterboot (mede) heeft bewerkstelligd, en het beheer van
De Terp deed. In deze periode heeft IVN West-Friesland opvallend veel actieve Wil(len). De naam
is dus zeer toepasselijk. Sponsoren waren VSB fonds (f20.000,00), Rentpower (de accu’s) en de
Coöperatie de Tuinbouw 
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7 juni 
 

Open dag waterrecreatie. Dit valt dit jaar samen met het “Op pad met het IVN” weekend. Thema
Water Natuurlijk. Dat komt mooi uit. Louis van Wegen en Frank Postma doen slootjesexcursies. Hun
afsluitingsproject van de cursus watergids gaat over natuurvriendelijke oevers van de Kadijk. 
 

juni 
 

Martinus college houdt sinds begin jaren 90 jaarlijks een projectweekveldwerk in het Streekbos.
in De Terp. Het IVN stelt De Terp en materiaal beschikbaar.  
 

tot najaar 
 

2 stagiaires PABO Alkmaar ontwerpen leskist “ Door de bomen het bos zien”.  
Stagiaire Nicole Volten van het Clusius College Hoorn (MBO) maakt 4 wandelroutes door het
Streekbos. Deze wandelroutes vormen de basis voor 4 wandelboekjes, die door het Recreatieschap
worden uitgegeven. Wij verkopen de boekjes ook. Ook komen er informatiepanelen in het
Streekbos. De boekjes zijn in het najaar beschikbaar.
 

12 september 
 

De mycologische vereniging komt op bezoek voor inventarisatie van het Streekbos, het Zanddepot
en de Weelen. Wil Stelling en Petra de Rooy gaan voor een cursus naar een paddenstoelen-weekend.
Marianne Ouwerkerk deed dit overigens in 1997 ook al. 
 

16 september 
 

Start nieuwe Groencursus 
  
In de Terp doen hun intrede: de pot vrijwillige bijdrage, een TV met videorecorder en een telefoon-
beantwoorder.
 
Kees van de Beek en Hans Bleeker stoppen na 20 jaar met wilgenknotten.
 
We verzorgen een cursusochtend voor rectoren van het voortgezet onderwijs. Dit had te maken
met de invoering van het studiehuis.
 
De Vrijwillige Weidevogelbescherming Obdam, Hensbroek e.o. wint de Gouden Grutto.
 

_________________________________________________________________________________________________
1999  
2 februari 
 

De geheel vernieuwde natuurgidsencursus 1999/2000 gaat van start met 27 deelnemers.  
 

1 september 
 

Omdat we moeten gaat betalen voor ons postbusnummer is Enkhuizen schaffen we een eigen
brievenbus aan voor bij De Terp. Onze post laten we voortaan naar De Terp sturen. 
 

13 december 
 

19 Pabo studenten bezoeken De Terp. 
  
We krijgen f1800,00 subsidie van het Prins Bernhardfonds voor de aanschaf van 4 binoculairs.
 
Het lukt nog niet om een gezamenlijk scholenprogramma van IVN West-Friesland en MEC Witte
Schuur in 1 envelop te versturen. Voornaamste reden: verschillende tijdsschema’s van werken.
 
Het District in Noord-Holland is niet meer actief. De werkgroep DKV probeert nog wel een nieuwe
watergidsencursus te organiseren, maar ook dit komt niet van de grond.
 
We leveren een bijdrage in de plannen voor de inrichting van het Padlandbos in Venhuizen
 
Het botenhuis krijgt een waterdicht dak. Het geplande grote onderhoud van De Terp gaat niet door.
 
Op een woensdagmiddag in de zomer ontdekt Beppie van der Wegen tot haar grote verrassing dat
er gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden in de slangenbak. Er zijn verschillende jonge slangetjes
in de bak. Ze ontfermt zich over de kleintjes. Opmerkelijk is dat 1 van de kleintjes alleen maar regen-
wormen lust en geen vis. Dat terwijl het viseters zijn.
 
Anne Bosma stopt met haar jarenlange redactiewerk voor de Alchemilla.
 
Er wordt een werkgroep opgericht, die een heemtuin in Hoogkarspel tot stand wil brengen.
 
Jos van Duin maakt een eerste homepage van IVN West-Friesland.
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_________________________________________________________________________________________________
2000  
5 maart 
 

IVN West-Friesland organiseert een roofvogelshow. Er komen wel 500 bezoekers op af. Er vinden
heftige discussies plaats of we dergelijke evenementen moeten organiseren. 
 

maart 
 

Boomfeestdag in Andijk en in Zanddepot. 
 

september 
 

De jaarlijkse Groene Maand doet zijn intrede. Het is een Landelijk initiatief waaraan zoveel moge-
lijk IVN afdelingen kunnen meedoen. De Groene maand heeft een thema. Wij melden doorgaans
onze reguliere activiteiten aan met, zo mogelijk, een activiteit die bij het thema past. 
 

najaar 
 

De werkgroep inventarisatie Streekbos gaat onder leiding van Wim Jongejans van start. De
werkgroep komt voort uit de natuurgidsencursus. Doel is inventariseren van flora en fauna in het
Streekbos. Er komen mappen in De Terp waarin alle soorten worden beschreven. 
  
De Landelijke IVN organisatie krijgt een nieuwe structuur. Er komt een landelijke raad met daarin 2
leden uit ieder district. Het district in Noord-Holland functioneert echter niet meer.
 
We hebben een reizende tentoonstelling, die 7 bibliotheken in West-Friesland aandoet.
 
We krijgen f4000,00 subsidie van het Prins Bernhardfonds voor de aanschaf van verrekijkers.
 
Helaas is het dak van het botenhuis weer stuk.
 
We krijgen van Vrijwilligersconsulent Ruud Maarschall een compliment voor al ons scholenwerk.
 
Louis van Wegen houdt zich namens het IVN bezig met de inspraak over het ecolint Enkhuizen.
 

_________________________________________________________________________________________________
2001  
   
 

Theo Neefjes gaat excursies geven bij Oudendijk vanuit Les Deux Ponts, afwisselend met een gids
uit IVN Waterland.  
  
Frieda Bus begint met de organisatie van de zondagactiviteiten (en doet dit in 2012 nog steeds!)
 
De werkgroep weidevogelbeheer kan heel beperkt op pad vanwege uitbraak Mond- en Klauwzeer.
 

voorjaar 
 

In Hoorn vinden twee voorjaarsexcursies voor 2 scholen plaats door IVN West-Friesland en MAK
Blokweer samen. Onze leskistenuitleen in Hoorn en Obdam wordt gestopt. De leskisten worden
verkocht aanMAK Blokweer. 
 

22 februari 
 

Uitstapje van onze actieve gidsen naar Naturalis. 
 

16 juni 
 

Terugkomdag natuurgidsencursus met fietstocht op Wieringen. Andere leden mogen ook mee. 
 

najaar 
 

Start Groencursus. 
 

27 oktober 
 

Discussie over inrichting “Het Grootslag”. Kees Schouten vertegenwoordigt IVN West-Friesland.  
 

25-26 nov. 
 

In de nacht van 25 en 26 november wordt er een poging tot inbraak gedaan in de Terp. 
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november 
 

We schaffen een nieuwe gebruikte computer aan. Hij is afkomstig van DCO en onder mee heel geschikt
om allerlei programma’s over flora en fauna te installeren. 
  
Er komt een tijdelijk regionaal steunpunt NME bij de Witte Schuur in Enkhuizen
 
We steunen de actie: “Behoud het open gebied de Leekerlanden”. We voeren geen actie tegen
alle bouwplannen van alle gemeenten, maar de Leekerlanden vinden we zeer bijzonder.
 
Er komt een boekje Recreactief West-Friesland uit. IVN West-Friesland krijgt ook een exemplaar.
Het Landschapsplan West-Friesland komt tot stand.
 
De heemtuin in Wognum wordt al jaren bedreigd door vandalisme, maar nu ook door uitbreidings-
plannen voor de school, die aan de tuin grenst.
 

_________________________________________________________________________________________________
2002  
27 april 
 

Presentatie boekje “Een dijk vol natuur” bij WRK. Het is gemaakt door Luc de Blois, een actief oud--
lid van ons. Bij de presentatie hoort een excursie over de dijk van het waterwinstation. 
  
Kanovereniging Poseidon is met kano’s mee geweest op de vroege vogelexcursie.
 

7 april 
 

Helaas is de Vogelkijkhut in de Vooroever nu helemaal afgebrand. Hij wordt niet meer herbouwd,
er komt waarschijnlijk een scherm met gaten. Veel minder aantrekkelijk voor de jeugd. Het was er al
een bende. De daders van de brand worden gepakt. Schade bedraagt € 23.000,00. 
  
De vloer van De Terp wordt geschuurd en gereinigd. Het dak is vernieuwd. Op last van de brandweer
is de binnendeur gedraaid, zodat er meer mensen in De Terp mogen. We vinden De Terp wel wat
klein worden… Tijdens de jaarvergadering wordt de wens geuit voor meer ruimte.
 

augustus 
 

Wandelroute de Weelen wordt officieel geopend tijdens de RecreActiefdag. Gedeputeerde Hans
Schipper verrichte de opening. Het bestuur van IVN West-Friesland was aanwezig op deze dag. 
 

22 augustus 
 

Het Clusius College komt met de eerstejaars leerlingen tijdens de introductieperiode. 
 

1 september 
 

Stagiaire Femke Karel begint met haar stage bij IVN West-Friesland. Ze maakt een inrichtingsplan
voor de voortuin van De Terp. Alle hoge begroeiing wordt weggehaald door het Recreatieschap.
We mogen er zelf een aantrekkelijke tuin van maken. 
 

7 september 
 

Uitje naar de Floriade voor wie wil. Bavo Beijk leidt ons rond. 
 

26 oktober 
 

Het gidsenuitje gaat naar het Natuurpark in Lelystad. 
 

2 november 
 

We melden het Ecoterrein voor het eerst aan voor de landelijke Natuurwerkdag. Vanaf 2002 doen
we ieder jaar mee. Veel vrijwilligers kunnen op deze dag hun handen uit de mouwen steken. 
 

7 november 
 

Enkele leden wonen een informatieavond bij van de Provincie over het Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord. 
Het scholenwerkrooster is regelmatig volgeboekt zodat we scholen moeten teleurstellen.

   
 

Astrid Bijster neemt deel aan een educatieve werkgroep van het MAK Blokweer. 
Louis van Wegen schrijft veel artikelen in de Alchemilla over bestemmingsplannen in onze regio. 
 

_________________________________________________________________________________________________
2003  
   
 

De weidevogelwerkgroep krijgt de Gouden Grutto voor de weidevogelbescherming. 
 

25 maart 
 

Informatie op De Terp over de opzet van een nieuwe natuurgidsencursus voor eventuele docenten
en cursusteamleden.  
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14 juni 
 

Opening van heemtuin de Reigersbek in Hoogkarspel. Deze heemtuin is geen IVN werkgroep,
maar er zijn wel een flink aantal IVN leden bij betrokken. De werkgroep is al ongeveer 5 jaar bezig. 
  
De voortuin van De terp wordt opnieuw ingericht. Wim Jongejans gaat deze zomer regelmatig naar
De Terp om water te gieten op de jonge aanplant in de tuin. Het is een warme zomer. Er worden veel
bijzondere vlinders waargenomen.
 

29 augustus 
 

Tweede RecreActief dag: IVN West-Friesland krijgt een cheque ter waarde van € 3000,00 bedoeld
om het elektrisch varen voort te kunnen zetten. We krijgen de prijs als blijk van waardering voor
25 jaar samenwerking met SOW/Recreatieschap. We krijgen de cheque uit handen van de heer
J. van Es (voorzitter Landschapsplan West-Friesland). Rentpower subsidieert de accu’s niet meer.
Tijdens de RecreActief dag wordt de elektrische vaarroute Medemblik-Oostwoud geopend. Onze boot
gaat via de slecht werkende sluis in Wervershoof naar Marianne Ouwerkerk waar hij wordt opgeladen
en de volgende dag na de vaarroute Medemblik-Oostwoud weer helemaal terug naar het Streekbos.
Een hele onderneming. 
 

4 oktober 
 

IVN excursie voor gidsen naar de Oostvaardersplassen. Ieder najaar verzorgen we een gidsenuitje
voor alle actieve gidsen. 
 

25 november 
 

Voorlichtingsavond over nieuwe natuurgidsencursus. 
De IVN afdeling Wierhaven wordt opgeheven. Destijds kwam deze voort uit IVN West-Friesland. 
 
Door de nieuwe Flora- en Faunawet moeten bij bouwplannen inventarisaties worden gehouden. Daar
wordt regelmatig IVN West-Friesland voor benaderd. Alleen goede natuurgidsen mogen dergelijke
adviezen geven. Wim Jongejans wordt het Groene Adviesbureau.
 

_________________________________________________________________________________________________
2004  
januari Start nieuwe natuurgidsencursus 2004/2005 met 28 cursisten.
januari 
 

Organisatiestructuur landelijke IVN verandert. Er is nu een scheiding tussen de Vereniging (de vrij-
willige tak) en de Stichting (de beroepskrachten). 
 

20 maart 
 

Klus dag in De Terp. Verven, lakken, poetsen enz. 
  
Tijdens de jaarvergadering spreken we de wens uit voor uitbreiding van De Terp.
 
Wim Jongejans en Wil Buijsman worden ereleden. Wil Buijsman stopt met varen en het onderhoud
van De Terp. Ook Wil Schaaper stopt met zijn activiteiten, in dit geval van de knotwerkgroep. Er wordt
een boom geplant in het Streekbos ter ere van de actieve Wil(s).
 
De opbrengst van de excursies van Theo Neefje in Oudendijk bij Les Deux Ponts s gaat naar de
ontwikkeling van leskisten. Waarvoor dank.
 

11 september 
 

Wil Stelling krijgt de Zilveren Maanprijs voor al het scholenwerk dat ze heeft gedaan en doet. 
 

29 september 
 

Jeugdnatuurclub De Terp gaat met veel succes van start op woensdagmiddagen, geleid door o.a.
enkele cursisten van de natuurgidsencursus. Helaas bestaat deze jeugdnatuurclub niet lang. 
 

16 oktober 
 

Het gebouw van MAK Blokweer wordt officieel geopend. We zijn met 4 bestuursleden aanwezig. 
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30 november 
 

Voor het eerst organiseert IVN West-Friesland een trouwe ledenavond. Leden die 25 jaar of langer 
 Lid zijn krijgen een zilveren speldje. 
 
Via de weidevogelgroep hebben we een leskist weidevogels in gebruik.
 
Henk Stam stopt na 25 jaar met zijn activiteiten voor IVN West-Friesland. Heel veel dank!
 
Heemtuin Reigersbek wint een prijs. De heemtuin is winnaar van de projectenwedstrijd “ aan elkaar
knopen” van Landschap Noord-Holland. De heemtuin heeft € 15.000,00 gewonnen.
Theo Ruiter wordt beheerder van de boot. Er zijn ook een aantal schippers actief. Theo werkt in de
jaren daarna aan eigen zoekkaarten voor de vaarexcursies met waterdiertjes en vogels.
 
Wim Jongejans doet een oproep de boot vaker in te zetten voor tochten met groepen, om op deze
wijze meer inkomsten te genereren.
 

_________________________________________________________________________________________________
2005  
mei 
 

Wij haken in op de Landelijke Fietsdag. Via bewegwijzering kunnen fietsers naar het Streekbos en
daar waterdiertjes vangen. 
 

23 mei 
 

Recreatieschap presenteert nieuwe folder over recreatieterreinen. Er hoort ook een reizende ten-
toonstelling bij. Wim Jongejans heeft het laatste paneel beplakt. De tentoonstelling gaat langs
overheidsgebouwen en bibliotheken. 
 

28 mei 
 

IVN West-Friesland organiseert districtsdag voor bestuurders van IVN afdelingen. Doel is kijken
of het mogelijk is om een soort District op te richten. Zo kunnen we ons ook vertegenwoordigen in de
Landelijke Raad. Toos Brink neemt een groot deel van de organisatie op zich. 
 

juni 
 

Diploma-uitreiking aan 20 nieuwe natuurgidsen tijdens afsluitend weekend op Texel. 
 

1 juli 
 

Eerste Nachtvlindernacht. De nachtvlindernacht wordt een jaarlijkse activiteit. Soms doen we er
meer om na te gaan of er op andere tijden andere nachtvlinders zijn. We doen dit met de KNNV. 
 

1 oktober 
 

Landelijke IVN dag op stadslandgoed de Kemphaan. 
 

29 oktober 
 

Eerste Nacht van de Nacht. We werken samen met sterrenkundige vereniging Orion. We werken
in De Terp op meerdere terreinen samen met Orion. Ook de Nacht van de Nacht wordt voortaan
jaarlijks georganiseerd. 
 

12 november 
 

Gidsenuitje naar Schoorl. 
 

30 november 
  
 

We maken oriënterende uitbreidingsplannen samen met Theo Peerdeman, Orion en de kanover-
eniging. Het bestuur schrijft een brief aan Recreatieschap Westfriesland en gemeente Stede Broec
over de wens tot uitbreiding en verbetering van de Terp.  
  
Wat eerder in Enkhuizen gebeurde, gebeurt nu in Hoorn. Na de opening van een eigen NME centrum
wordt de subsidie aan IVN West-Friesland stopgezet. We tekenen bezwaar aan en gaan naar een
hoorzitting. Gelukkig levert dit deze keer wel op dat we in 2006 weer subsidie krijgen.
We doen voor het eerst mee met de Grote Clubactie. Ook om terugvallende subsidies op te vangen.
We geven daarom ook 3 Alchemilla ’s uit in plaats van 4.
 
IVN West-Friesland, MEC Witte Schuur en MAK Blokweer spreken de intentie uit om een gezamen-
lijk scholenprogramma uit te geven. In eerste instantie gaan de verschillende programma’s in 1 en-
velop naar de scholen. En dat gebeurde ook.
 
We krijgen een nieuwe IVN afdeling in oprichting als buur. Het gaat om het HAL gebied
(Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk). De nieuwe afdeling krijgt een paar jaar later geen IVN erken-
ning, omdat ze zich niet houden aan de IVN Statuten.
 
Helaas komt er na jaren een einde aan de heemtuin Wognum. Hans Bleeker stopt met zijn werk.
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_________________________________________________________________________________________________
2006  
   
 

Naast het gewone lidmaatschap introduceren we nu de mogelijkheid om donateur te worden. 
 

januari 
 

Twee medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn te gast in De Terp.
Ze geven uitleg over de aanleg van waterbergingen in West-Friesland.  
 

18-19 februari 
 

IVN verzorgt een stand tijdens de tentoonstelling van Orion in het Martinuscollege. 
 

juni 
 

We houden voor het eerst een tweedehands boekenmarkt tijdens de Open dag Waterrecreatiedag.
Het brengt € 351,55 op bestemd voor de aankoop van nieuwe boeken voor de bibliotheek. We blijven
dit jaarlijks organiseren. Vaak is de opbrengst € 500,00 of meer. 
 

4 juli 
 

Officiële opening uitbreiding Streekbos door gedeputeerde Hans Schipper en voorzitter Recrea-
tieschap Piet Zwaan. Astrid Bijster mag namens het IVN de vlag hijsen.  
 

12 oktober 
 

We ontvangen voor het eerst een hele school tegelijk, de Idenburgschool. De school wordt door
een hele groep IVN gidsen begeleid. De jaren hierna doen we dit vaker. 
 

3 november 
  
 

10 medewerkers van de Rabobank gaan aan de slag in het Ecoterrein in het kader van " Make a
difference day”. De dag erna is de natuurwerkdag voor andere vrijwilligers. 
  
Wil Stelling stopt met het scholenwerk. Ze wordt erelid van de afdeling. Het gezamenlijk versturen
van het scholenprogramma lukt nog niet vanwege uiteenlopende tijdsplanningen.
 
We kopen een nieuwe PC voor gebruik in De Terp.
 
We ontvangen een gift van de Vereniging Landinrichting bij de opheffing ervan.
 
In de Alchemilla komt een vaste rubriek van de Bestuurstafel. Alchemilla ’s worden bezorgd in plaats
van
verstuurd. Er komt een distributiesysteem om de Alchemilla ‘s bij de diverse bezorgers te krijgen.
Ilona Gramberg stopt na jarenlang redactiewerk. Marga Scherer gaat de eindredactie doen in plaats
van Toos Brink. Hans Verhoeven en Joke Tilgenkamp versterken de redactie.
 
Toos blijft wel de PR verzorgen. Vanaf dit jaar maakt Toos een handzame activiteitenkalender, die
los wordt meegestuurd in de Alchemilla en gemakkelijk kan worden uitgedeeld tijdens excursies en
op zondagmiddagen. Het wordt een groot succes.
 
Zo nu en dan vindt voorzittersoverleg plaats bij het Consulentschap. Tjalling James en Astrid Bijster
gaan doorgaans naar dit overleg. Besloten wordt het overleg steeds vlak voor de Landelijke Raad te
houden. Carina Dijkhuis is vrijwilligersconsulent.
 
Er wordt door wethouder Stede Broec en tevens Voorzitter van het Recreatieschap een aankondiging 
gedaan voor een nieuw gebouw. Het Recreatieschap vraagt of we met het bezoekerscentrum en
een cafetaria en met Orion in 1 gebouw willen.
 

_________________________________________________________________________________________________
2007 (188 leden)
januari 
 

43 kinderen van de scouting maken nestkastjes bij ons en hangen ze ook op. 
 

23 februari We verdienen een beamer met een opruimactie in het nieuwe gedeelte van het Streekbos.
5 april 
 

Boomplantdag in de uitbreiding van het Streekbos. Schoolklassen van de Molenwiek mogen 250
boompjes planten.

30 mei 
  
 

Bestuur Recreatieschap bezoekt alle recreatiegebieden, die het RSW beheert. Zo maakt het bestuur
ook een tocht met onze fluisterboot en wordt De Terp bezocht. Tjalling licht de plannen voor de uit-
breiding van De Terp toe.

1 juni 
 

We krijgen een bedrag van Inner Wheel voor de aanschaf van boeken. Op 31 mei nemen we de
dames van Innerwheel mee op een tocht met de fluisterboot.
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21 juni 
  
 

Opening Kreekbos Wognum. Tijdens de opening verzorgt IVN West-Friesland een activiteit met
200  
schoolkinderen. 
 

11 september 
 

Nieuwe Groencursus start. 
 

oktober 
 

Eerste gesprekken tussen architect en gebruikers over wensen in nieuw gebouw. 
Astrid Bijster, Ofra Carmi en Henk Lanting krijgen een certificaat bij de afsluiting van de regionale
Docentenopleiding. Deze opleiding is ervoor bedoeld een natuurgidsencursus op te zetten en te or-
ganiseren. De cursus was gedurende 7 zaterdagen van voorjaar tot oktober. 
 

25 oktober 
 

Viering 10jarig bestaan van MEC de Witte Schuur. Er wordt een bomenboekje uitgegeven. 
 

11 november 
 

Jaarlijkse Landelijke IVN dag. 
 

8 december 
 

Wim Jongejans en Eef de Kuijer stoppen met scholenwerk. Ze hebben dit werk vele jaren gedaan. 
Erelid Wim Jongejans is verhuisd naar Limburg. Hij komt nog wel iedere maand een weekend over
voor inventarisatie, wandelingen en tentoonstellingen. 
 

13 december 
 

Brainstormsessie in De Terp voor actieve IVN ers over de gewenste inrichting van het gebouw. 
Rob den Hartog neemt de website over van Jos van Duin en maakt een nieuw domein aan:
www.ivn-westfriesland.nl  
 
De weidevogelgroep beschermt een record aantal nesten. Er zijn meer vrijwilligers en meer hectares
worden meegenomen.
 
Overleg tussen NIVON, KNNV, MAK Blokweer en MEC Witte Schuur met als doel informatie uitwis-
selen en kijken waar in de toekomst kan worden samengewerkt.
 
Het scholenprogramma van MAK Blokweer, MEC Witte Schuur en IVN West-Friesland voor het
eerst opgenomen in 1 scholengids. Het aantal scholen dat bij ons een excursie boekt blijft constant,
het aantal excursies neemt iets af. De vaarexcursies zijn zoals altijd populair, we moeten scholen
teleurstellen.
 
We ontvangen een hele school “De Schelp” tegelijk bij het Gemaal in Onderdijk.
 
Fleur Engel wordt de nieuwe vrijwilligersconsulent.
 
We houden een expositie van foto’s van leden in De Terp, daarna gaat de tentoonstelling langs bi-
bliotheken. In De Terp doet de "drollenbak" met allerlei soorten dierenpoep het erg goed.
 

_________________________________________________________________________________________________
2008 (190 leden, 9 donateurs)

januari 
 

De scholenwerkgroep houdt een nieuwjaarbijeenkomst. 
  
We houden samen met het Recreatiecentrum van Theo Peerdeman een Vetgave actie. Afgewerkt
frituurvet kan bij het IVN of het Recreatiecentrum worden ingeleverd. 
 
Hans Verhoeven wordt beheerder van De Terp.
 

12 januari 
 

Bezoek Teijlersmuseum waar een tentoonstelling is over het beroemdste vogelboek ter wereld “The
birds of America”. Er is verder werk van schilder J.J. Audubon. 
 

februari 
 

De opdracht voor de bouw van het nieuwe gebouw is gegeven. Het eerste voorontwerp van de
architect wordt voorgelegd aan de gebruikers. Alle gebruikers kunnen nu nog aangeven of er wensen
bestaan voor aanpassing.  
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4 maart 
  
 

Jaarvergadering: Toos Brink wordt erelid, vanwege haar vele werkzaamheden, onder andere: het
 
scholenwerk, de redactie, PR, bestuurswerk, open dag waterrecreatie, organisatie van allerlei acti-
viteiten en nog veel meer. 
 

6 maart  
 

Informatie bijeenkomst over schoolgidsencursus. 
 

maart 
 

Louis van Wegen neemt het voortouw in de evaluatie van het beheer van het Ecoterrein. Dit be-
heersplan had in 2005 geëvalueerd moeten worden. Het Ecoterrein bestaat nu 12 jaar. Het Recrea-
tieschap verricht regelmatig onderhoudswerkzaamheden, die volgens ons niet conform het beheers-
plan zijn. In maart komt er een landschapsonderhoudsploeg werken in het Ecoterrein. Aan het einde
van het jaar is het concept-beheersplan klaar. Landschap Noord-Holland is om advies gevraagd.
Iedereen is enthousiast, ook het Recreatieschap. 
 

18 april 
 

Overleg met Staatsbosbeheer over een fietspad in de Weelen.  
 

31 mei 
 

Diploma-uitreiking van de schoolgidsencursus. 
 

eind juli 
 

De accu’s van de boot worden vervangen. 
 

4 oktober 
 

Gidsenuitje 
 

8 november 
 

Landelijke IVN dag 
 

7 december 
 

De KNNV organiseert een vogelvaartocht op het IJsselmeer. Veel IVN leden gaan mee. In de jaren
hierna worden meer van deze vogelvaartochten georganiseerd. 
  
Peter Mol wordt de nieuwe vrijwilligersconsulent
 
Er wordt geprobeerd een werkgroep Hoorn van de grond te krijgen. Er volgen 3 excursies in en
rondom Hoorn. Het blijkt moeizaam een groep te vormen en bij elkaar te houden. Theo Neefjes houdt
nog steeds iedere 1ste zondag van de maand een wandeling bij Les Deux Ponts.
 
Er worden activiteiten van ons opgenomen in de Uitwaaier.
 
Er komt een werkgroep leskisten bij het scholenwerk, die alle leskisten gaan nalopen en eventu-
eel vernieuwen.
 
De weidevogelgroep is wederom succesvol. Het lijkt wel of de dichtheden van weidevogels toeneemt.
Er is specifiek naar grutto’s gezocht.
 
De knotwerkgroep, een van de alleroudste werkgroepen van IVN West-Friesland, functioneert
jaarlijks ook prima. Naast het knotwerk op allerlei afgesproken adressen is de werkgroep ook actief
bij werkdagen in het Ecoterrein.
 

_________________________________________________________________________________________________
2009 (190 leden)
6 januari 
 

Start nieuwe natuurgidsencursus 2009/2010. De eerste excursie vindt plaats in de vrieskou, maar
is een groot succes. 
 

17 januari 
 

In het Noord Hollands Dagblad staat een aankondiging voor een nieuw gebouw in het Streekbos met
impressietekening.  
 

14 februari 
 

Trouwe ledendag. Leden die 25 jaar lid zijn krijgen een speldje. 
 

18 mei 
 

Workshop Vrijwilligersbeleid bij IVN West-Friesland. Het betreft een brainstormsessie met 6 leden
van IVN West-Friesland en met Vrijwilligersconsulent Peter Mol. Uitgangspunt is een notitie van het
Consulentschap dat landelijk het voortouw heeft bij de totstandkoming van Vrijwilligersbeleid voor
IVN afdelingen. IVN West-Friesland neemt actief deel aan het project. Astrid Bijster werkt het vrijwil-
ligersbeleid verder uit. We worden 1 van de 5 landelijke pilotafdelingen voor het Vrijwilligersbeleid. 
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22 augustus 
 

Extra Natuurwerkdag in het Ecoterrein. Voortaan zijn er 3 werkdagen per jaar: in het voorjaar, in
augustus en in november. Dit staat in het concept-beheersplan. Probleem blijft de zeer groeizame
rijke zeeklei, maar het beheer werpt wel vruchten af en er worden nieuwe bijzondere plantensoorten
gevonden. 
 

23 augustus 
 

IVN West-Friesland staat met een kraampje op de open dag van kinderboerderij de Woid in Hoorn. 
 

19 september 
 

Gidsenuitje 
 

27 september 
 

Voor 1 keer vindt de boekenmarkt niet plaats tijdens de open dag waterrecreatie; 
 

3 oktober 
 

Vrijwilligersdag voor IVNers uit Noord-Holland in het Ilperveld. 
Er wordt in de Weelen door stichting RAVON, bijgestaan door een aantal IVN-ers, onderzoek gedaan
naar het voorkomen van vissen. 
 

21 november 
 

Cursus ijsvogelwanden maken door Jelle Harder van Landschap Noord-Holland. Doel is het op-
richten van een werkgroep. Kosten worden betaald uit subsidie Postcodeloterij. 
 

21 november 
 

Landelijke workshop Vrijwilligersbeleid met Peter Mol, die nu trekker is van het project Vrijwilligers-
beleid, en de 5 pilotafdelingen. Astrid Bijster en Adri Bozelie zijn aanwezig. Het Vrijwilligersbeleid van
IVN West-Friesland is ver uitgewerkt en een positief voorbeeld op de workshop. Nieuwe leden van
ons ontvangen voortaan een welkomstpakket. Het Vrijwilligersbeleid IVN West-Friesland is als goed
voorbeeld voor andere IVN afdelingen terug te vinden op Mijn IVN. Het is de bedoeling dat goede
voorbeelden van projecten of activiteiten van afdelingen op Mijn IVN komen, zodat we allemaal van
elkaar kunnen leren 
 

4 december 
 

Eerste paal Streekbos Paviljoen gaat de grond in. 
De provinciale werkgroep DKV wordt nieuw leven ingeblazen. Astrid Bijster gaat eraan deelnemen. 
Bijzonder was de Indianendag bij het scholenwerk. Een hele school kwam naar het Streekbos voor
deze Indianendag. Verschillende IVN-ers waren verkleed als indiaan.
 
Hans Verhoeven en Adri Bozelie gaan naar inspiratiedag voor de inrichting van bezoekerscentra.
Peter Mol van Landschap Noord Holland (dit is een andere Peter Mol) maakt een boek “Van Bulder-
bos naar Ratteneiland”. Ons Ecoterrein staat ook in dit boek beschreven.
 
We worden benaderd door het Recreatieschap of we interesse hebben in een gebouwtje in het
Egboetswater
 
Theo Mulder van Orion regelt dat tweede hands stoelen en tafels van het Martinuscollege voor ons
worden opgeslagen.
 
Middelbare scholieren moeten voortaan een maatschappelijke stage lopen. In 2009 zijn er al een
paar stagiaires bij de knotwerkgroep.
 

_________________________________________________________________________________________________
2010 (232 leden)

3 januari 
 

Nieuwjaarsborrel voor IVN leden in De Terp. We organiseren dit voor de eerste keer, op verzoek
van Louis van Wegen. Voortaan doen we dit ieder jaar. 
 

6 maart 
 

De weidevogelgroep reikt een prijs uit voor de meest weidevogelvriendelijke boer van 2009. De prijs
gaar naar de gebroeders Vlaar. 
 

19-20 maart 
 

Nederland doet: vrijwilligersdagen. Er wordt gewerkt in het Ecoterrein. 
 

17 april 
 

Provinciale ledendag op Texel. Verschillende leden van IVN West-Friesland gaan hier naar toe. 
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23 april 
 

Het Egboetje wordt officieel aan ons overgedragen. Het IVN West-Friesland gaat ook het beheer
doen van het zogenaamde sneeuwklokjesterrein. De bedoeling is een hogere natuurwaarde en
educatie. Een aantal elzen wordt gerooid en afgevoerd. Er komt een kruidlaag, struiklaag, bos met
flinke bomen en paddenpoel. Dit alles met een beperkt budget. Het belooft heel mooi te worden. 
 

22 mei 
 

Internationale Dag van de Biodiversiteit. 
 

29 mei 
 

Voor het eerst wordt er een excursie gehouden vanuit Het Egboetje. In het sneeuwklokjesterrein zijn
bijenkasten geplaatst. 
 

4 juni 
 

Biodiversiteitsdag in Naturalis voor IVN leden. Marianne Ouwerkerk en Beppie van der Wegen gaan
hier naar toe. 
 

begin juni 
 

Diploma-uitreiking aan 25 nieuwe natuurgidsen tijdens afsluitend weekend op Texel. 
 

9 juli 
 

Sleuteloverdracht aan de gebruikers van het Streekbos Paviljoen. Er is nog geen restaurant. Theo
Peerdeman gaat het restaurant niet runnen. Er wordt nog gezocht naar een andere exploitant. 
 

26 augustus 
 

De gebruikersovereenkomst wordt officieel getekend. In het hele najaar wordt er hard gewerkt aan
de inrichting van het IVN gedeelte van het Streekbos Paviljoen. Er wordt geverfd, getimmerd,
gepoetst enz. Ondertussen wordt gaandeweg De Terp leeggehaald. Gelukkig hebben we daar wel
even tijd voor. 
  
De accu’s van de boot worden gestolen. Gelukkig vergoedt de verzekering de accu’s en kunnen we
na een paar weken weer varen. Tussendoor worden we gered door een schuit van Theo Peerdeman.

21 september 
 

Eerste schoolexcursie in het Egboetswater.

22 september 
 

Bezoek Bestuur Recreatieschap West-Friesland aan Het Egboetje, in het kader van de rondreis langs
recreatieterreinen.

9 oktober Terugkomdag van de natuurgidsencursus in Artis.
15 oktober 
 

Een IVN afdeling uit Hellendoorn komt naar het Streekbos Paviljoen kijken. Ook zij willen met een
restaurant en een sterrenkundige vereniging in 1 gebouw.

17 oktober 
  
 

Eerste excursie vanuit het Streekbos Paviljoen. Wim Jongejans krijgt de eer. Rob Rijswijk over-
handigde Wim een zelfgekweekte wilg als blijk van waardering. Henk Stam, actief IVN lid van het
eerste uur, is ook aanwezig.

2 november Bezoek van een groep Marrokkanen aan het Streekbos Paviljoen.
20 november 
  
 
 
 
 

Het IVN landelijk bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd in Hilversum in studio 22. Onze IVN afdeling had
een project ingediend in het kader van een jeugd en jongerenactiviteit. Helaas vallen we niet in de
prijzen. Na de viering in de studio kunnen we kiezen uit het Museum voor Beeld en Geluid, waar ook
enkele hele oude IVN films zijn te zien, wandelen over de natuurbrug bij het Goois natuurreservaat
en nog een aantal aantrekkelijke excursies. 
Op deze dag is er ook een natuurwerkdag bij Het Egboetje.

27 november 
  
 

Afscheid Grietje de Ruiter bij de scholenwerkgroep. Wim Jongejans stopt met de inventarisaties in
het Streekbos. Wel wil hij aan de boeken blijven werken, meer vanuit Limburg. 
4 keer smalle activiteitenkalender. 
 
Het scholenwerk wordt voortaan digitaal aangeboden aan de scholen. Het betreft een gezamen-
lijk scholenprogramma van IVN West-Friesland met MAK Blokweer en MEC Witte Schuur. De boe-
kingen blijven iets achter vergeleken met andere jaren door het nieuwe systeem. Ook misschien
doordat scholen nu zelf een datum kunnen kiezen en dan de minder handige data niet boeken.
 
De weidevogelgroep heeft een film gemaakt op het land van een boer uit Schellinkhout.
 
IVN West-Friesland is nu ook op Hyves.
 
De ijsvogelwerkgroep heeft al 19 leden.
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_________________________________________________________________________________________________
2011 (230 leden)
9 januari 
 

Nieuwjaarsreceptie met 55 leden en aanhang.  
 

4 maart 
 

Erelid Wil Buijsman krijgt een Koninklijke onderscheiding. 
 

29 maart 
 

B&W van Stede Broec bezoekt Streekbos Paviljoen. 
 

9 april 
 

Trouwe ledendag. Bijzonder is dat Cor de Gans en Wim Hart, eerste voorzitter en bijna eerste se-
cretaris aanwezig zijn op deze trouwe ledendag. We halen herinneringen op en beseffen dat we bijna
ons 40 jarig jubileum vieren. Wim Hart is trouwens ook nog eens erelid van ons. 
 

21 april 
 

Provinciale ledendag bij ons. We krijgen van Peter Mol en Jelle de Jong (landelijke directeur) een
banner en een zeefdruk cadeau voor de opening van het Streekbos Paviljoen. Mede door het mooie
weer, de prachtige ruimte waar gemakkelijk 3 workshops tegelijk kunnen worden gehouden en ge-
combineerde vaar/terugwandeling in de tijd excursies wordt het een fantastische dag. Restaurant
IJgenweis is net op tijd voor het eerst open om onze lunch te kunnen verzorgen. 
 

13 mei 
 

Officiële opening Streekbos Paviljoen en tevens opening nieuwe "bronstijdboerderij" in de
uitbreiding van het Streekbos. Deze keer is er alleen een skelet van een bronstijdboerderij neergezet. 
 

14 en 15 mei 
 

Open dagen in het Streekbos Paviljoen met veel activiteiten. Er zijn veel rondleidingen in het
Streekbos Paviljoen, er is een grabbelton, een kleurplatenwedstrijd, IVN ballonnen. Nico Bregman
doet 2 terugwandelingen in de tijd, er zijn slootjesexcursies, een kruidenwandeling. Ook vervelden
de slangen net in dit weekend. De slangen werden getoond aan geïnteresseerden door Eric Wijs, de
slangendeskundige van wie wij de slangen in bruikleen hebben. 
 

24 mei 
 

Prijsuitreiking kleurwedstrijd door burgemeester Stede Broec, mevr. Goldschmeding. Er komt ook
een prijsuitreiking van de puzzeltochten door het Streekbos Paviljoen. 
 

20 september Start Groencursus. 
 

25 september 
 

Open dag in Het Egboetje. Het Egboetje en omgeving zijn helemaal gepoetst voor de open dag. Er
is een ophaalbrug gerealiseerd om gemakkelijk van het sneeuwklokjesterrein in het Egboetswater te
komen. 
 

najaar 
 

De Alchemilla is helemaal in een nieuw glossyjasje gestoken. Het wordt een tijdschrift op A4
formaat. Marga Scherer en Astrid Bijster zijn samen daarvoor naar een training geweest van de
nieuwe drukkerij in Arnhem. Ze hebben software ontwikkeld waarmee verenigingen eenvoudig aan
de slag kunnen. De Alchemilla groeit mee met IVN West-Friesland.

28 november 
 

Het bestuur bedankt Theo en Heleen Peerdeman voor de jarenlange samenwerking. 
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2 december 
 

Dialoogdag in Velsen-Zuid om medewerkers van de provincie te laten zien wat vrijwilligers kunnen
betekenen voor natuureducatie. Tjalling James is actief betrokken bij deze dag. 
  
Eleonora de Boer gaat begin dit jaar naar Marokko voor een tegenbezoek. Daarna wordt bekeken of
we eventueel een jumelage aangaan met een Marokkaans bezoekerscentrum.
 
Landelijke IVN Campagne 2011-2013: Hoeveel natuur heeft de jeugd nodig.
 
De Provinciale werkgroep PR ontwikkelt een gezamenlijke activiteitenfolder van alle IVN afdelin-
gen in Noord-Holland (die hieraan deelnemen). Op de ene kant komt algemene informatie. Aan de
andere kant komen de activiteiten per afdeling. Er zijn 4 folders, voor ieder seizoen 1.
 
De provinciale werkgroep DKV organiseert weer een aantal activiteiten waaronder een workshop van
Els Baars over natuurverhalen vertellen en een lezing van Arnold van Vliet over de natuurkalender,
klimaatverandering en biodiversiteit voor natuurgidsen. Verder wordt Astrid Bijster Cursuscoach en
wordt ze betrokken bij het Landelijke Cursushuis. Cursuscoaches geven advies aan IVN afdelingen
over de organisatie van natuurgidsencursussen.
 
Zo nu en dan gaan IVN ers naar Heiloo voor een avondje uilenballenpluizen met soep. Informatie
hierover is te vinden op uilenballenpluizen.nl.
 
Geprobeerd wordt om op doordeweekse dagen ook regelmatig open te zijn.
 
De scholenwerkgroep heeft een kerngroep scholen opgericht om al het scholenwerk aan te sturen,
natuurlijk
 hebben alle schoolgidsen nog steeds inspraak.
 
Topper is een hele basisschool uit Lelystad, die bij ons het natuurcircuit komt doen.
 
Bij een zondagactiviteit met de slangendeskundige Eric Wijs kan het nieuwe Streekbos Paviljoen drie
maal worden gevuld.
 
We doen steeds meer aan maatschappelijke stages in het Ecoterrein.
 
De weidevogelgroep neemt afscheid van Marco van de Lee.
 
Als de boot uit het water wordt gehaald, vallen er tijdens het schoonspuiten gaten in de bodem van
de boot…..
 

_________________________________________________________________________________________________
2012 (277 leden)
8 januari 
 

Nieuwjaarsreceptie. De belangstelling hiervoor is weer groot. 
 

6 maart 
 

Voorzitter Tjalling James krijgt tijdens de jaarvergadering een Koninklijke onderscheiding. 
 

maart 
 

De boot kan weer te water worden gelaten, mede dankzij € 2000,00 subsidie van het West-
Frieslandfonds. De bodem is helemaal vernieuwd. 
 

maart 
 

Begin van een nieuwe Regionale Docentenopleiding (DOP). Doel is wederom de organisatie van een
natuurgidsencursus. Beppie van der Wegen, Ria de Graaf, Astrid Linskens en John Bos doen mee.
Samen met het oude deelnemers van de DOP 5 jaar geleden vormen ze het nieuwe cursusteam voor
de natuurgidsencursus 2014/2015. 
 

21 en 22 april 
 

Jubileumweekend IVN West-Friesland: 40 jaar actief voor natuur- en milieu.  
 
 
 
 
 
 

44



Milieupionieren in de Polder
Puck Hornick-Molenaar
 
‘Het milieu’ is weer ‘in’. Dat had de afgelopen vijfenveertig
jaar afwisselend de status van stiefkind tot stokpaardje. In
1975, toen het nog ‘stiefkind‘ was, heeft een kleine groep
mensen in Hoogkarspel zo’n tien jaar actie gevoerd om het
milieu lokaal op de kaart te krijgen. Wat ze daarbij tegen-
kwamen is – beknopt – verzameld in deze uitgave.
Het vertelt tevens hoe en waarom een ‘nieuwkomer’ uit
Amsterdam die milieuactiegroep begonnen is. Een terug-
blik, met beelden, op de jaren 1975 tot 1985. Kortom, een
kleine bijdrage aan de recente geschiedenis van
Hoogkarspel!
 
Titel:    Milieupionieren in de Polder, 
auteur: Puck Hornick-Molenaar
  
Verkrijgbaar bij: Symijo Gemakswinkel in Hoogkarspel,
IVN locatie Streekbos Paviljoen en bij de auteur, Anemo-
nenlaan 106 Hoogkarspel
Prijs: €13,75

Wil Buijsman op oude boot
Foto: Henk de Weert
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ELK  IVN-VOGELTJE  ZINGT  ZOALS  HET  GEBEKT  IS
Jubileumgedicht

Jubilata  Jubilarum
Virtigvele  Virtigjarum 
Naturalis  in  bossagus
Faunum  schitum  fotolagus
Floras  scheppum  blarenites
Bomensooi  et  groterites
Singten  voguli  elkallenig
Sames  maakum  korenenig
Virtigvele  virtigjarum
Dankjeweeli  insetzamum
Festivita  feestjefluten
Borrelu  sosammentuten

Jubilata  Jubilaris
In  Ventaris  Naturalis

Proost!
Joke Tilgenkamp    (maart 2012) Concert  van  Vogels   (1630)    Frans Snyders

Opening Vogelkijkhut Vooroever Andijk in 1996
Foto: Toos Brink
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Activiteitenoverzicht IVN West-Friesland april t/m juni 2012
 Let op: de onderstreepte dagen zijn zondagen
 
1 apr   Gezinsactiviteit: Dierensporen in Het Streekbos
Jonge speurneuzen van 6-12 jaar op zoek naar sporen van
mollen, konijnen, vogels en andere beesten. Deze keer
zonder ouders. Start om 14.00 uur in Paviljoen.
 
14 apr Inventarisatie Streekbos
Start om 9.30 uur in het Streekbos Paviljoen. Voor deelne-
mers die actief willen meekijken om de soorten in kaart te
brengen.
 
15 apr Gezinsactiviteit:  Pissebeddenshow
Bij het IVN in het Streekbos Paviljoen om 14.00 uur.
Daarna Het Streekbos in met ecoloog Matty P.Berg, samen
kijken naar kronkelende wriemelaars, wereldwijd de oprui-
mers van natuurlijk afval.
 
21 apr Voor genodigden:
Start IVN Feestweekend in het Streekbos Paviljoen met
minisymposium en receptie.
 
22 apr  Doorlopende Natuurexcursies en presentatie van
werkgroepen in het Paviljoen van 10.00 – 16.00 uur.
 
22 apr Gezinsactiviteit: Stenen met verleden
Verzamelen om 14.00 uur bij het beeld van J.P.Coen op
De Rode Steen in Hoorn. Een geologische wandeling olv
Jan Verhofstad over fossiele vindplaatsen.
 
29 apr Gezinsactiviteit: Goed groen
Een kruidje-roer-mij-niet wandeling door Het Streekbos olv
Carla Moonen. Start om 14.00 uur in het Streekbos Pavil-
joen. Nuttige kennis over geliefde, onbeminde en alledaag-
se planten, struiken en bomen.
 
6 mei  Volwassenenact.: Fietstocht Egboetswater
Om 13.30 uur verzamelen bij Het Egboetje, Liederik 15 in
Oostwoud (afslag Hauwert) voor fietstocht van  24 km rond
het Egboetswater. Duur ongeveer 2 uur  met tussenstops.
Opgave Ria de Graaf: 06 40392703.
 
6 mei Gezinsactviteit:  Gerbils
Aanvang 14.00 uur bij het IVN in het Streekbos Paviljoen.
Eric Wijs vertelt over de verzorging en leefwijze van onze
nieuwe woestijnratjes of Gerbils.
  
12 mei Inventarisatie Streekbos, start om 9.30 uur in het
Streekbos Paviljoen.
 
13 mei Gezinsactiviteit: Varen en waterbeestjes
De bomen volop groen, jonge watervogels en bloeiende
waterplanten!  Vertrek vanaf de steiger van Paviljoen om
10.00 uur. € 2,50 Volwassenen en € 1,- kinderen.
 
 
 

20 mei Kinderactiviteit: Kriebelende kruipertjes
Op zoek naar slome slakken, lieveheersbeestjes en ander
wriemelspul. Start om 14.00 uur in het Streekbos Paviljoen.
Ouders mogen deze keer niet mee.
 
27 mei Gezinsactiviteit: Het jaar van de bij 
Aandacht voor de BIJ met een tentoonstelling over deze
nuttige honingmakers en gezonde bijenproducten. Start
14.00 uur in het Paviljoen.
 
3 juni Gezinsactiviteit: Kruidenwandeling
Aanvang 14.00 uur in het Streekbos Paviljoen. Eetbare
bloemen, heerlijk geurende planten en kruidenweetjes
bespreken tijdens het wandelen.
 
3 juni Gezinsactiviteit: Fluistervaren
Een vaartocht door De Weelen is genieten van watervogels
en verrassende  waterbeestjes ontdekken. Vertrek om
10.00 uur bij het SBB botenhuis, Dijkgraaf Grootweg in
Andijk. Kosten € 2,50 volwassenen en € 1,- kinderen.
 
9 juni Inventarisatie Streekbos Start om 9.30 uur in het
Streekbos Paviljoen.
 
10 juni Open Dag Waterrecreatie
Streekbos Waterfeest rondom de plas van 10.00 – 16.30
uur. Op gezette tijden kan men varen met de IVN fluisterboot
vanaf de steiger van het Paviljoen.
 
10 juni Volwassenenact.: Bloemen en kruiden bij het Navi-
duct Enkhuizen
Verzamelen om 14.00 uur bij de IVN vlag op de oude
Houtribdijk voor een verrassende plantenexcursie. 
 
16 juni Gezinsactiviteit: Vleermuizen
Luisterwandeling door het schemerige Streekbos  om
21.30 uur.  De detector vertelt wat er vliegt want wij horen
deze super insectenverzwelgers niet.
 
22 juni Gezinsactiviteit: Nachtvlindernacht
Gidsen van IVN en KNNV lokken de wonderlijkste  nacht-
vlinders met troop en groot licht om ze te inventariseren. 
Van 22.00 – 01.00 uur binnen en buiten het Streekbos
Paviljoen.
 
24 juni Gezinsactiviteit: Lekker naar de boer
Open stal van 10.00 – 16.00 uur bij de familie Van Alder-
wegen op de biologische schapenboerderij,   De Gouw 57a
1614 MB Lutjebroek. Maak kennis  met de smaak van
schapenijs en schapenkaas.
 
IVN vaartocht door De Weelen. Instappen vanaf de steiger
van de boerderij. Met onderweg een stop voor slootwater-
onderzoek in De Weelen. Vertrek fluisterboot vanaf de
steiger van de boerderij om 10.00 en 13.00 uur. Kosten 
€ 2,50 voor volwassenen en € 1,- voor kinderen.
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IVN Vereniging voor Natuur- en Millieueducatie
Afdeling West-Friesland

Bezoekerscentrum in Streekbos Paviljoen:

Veilingweg 21A

1611 BN Bovenkarspel

ivnwestfriesland@hetnet.nl

Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel
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Aanvulling op Kroniek van 40 jaar IVN afdeling West-Friesland

Door onbekende oorzaak is het onderstaande weggevallen in de Alchemilla, jaargang 40, nr. 2 , Jubileumnummer.
Daarom invoegen "tussen" blz. 31 en blz. 32. Ook het artikel over "Namen....." was per vergissing niet opgenomen.

1994
najaar

12 november

We maken een begin met de organisatie van lezingen in de wintermaanden.
Ook organiseren we een paar activiteitenegericht op jongeren. Hiervoor blijkt weinig animo te
bestaan, zodat we er weer mee stoppen.

Aan afdelingsweekenden is geen behoefte meer stellen we vast.

De redactie van de Alchemilla bezoekt themadag georganiseerd door het Consulentschap.

Luc de Blois maakt een bomenboekje Enkhuizen. Luc neemt niet veel later afscheid vanwege
een verhuizing. Hij is sinds 1983 actief geweest als natuurgids en cursusdocent.

Ons scholenwerk groeit in 1994 met maar liefst 200%.

Tot onze grote vreugde is er eindelijk een jachtverbod van kracht in de Vooroever.

1995
maart

19 mei

ljuni

10 en 11 juni

9 december

(205 Ieden)
Ge Bentvelsen treedt af als voorzitter. Tjailing James volgt hem op.

Jose van Valkenburg is 4 dagen per week aanwezig in de Terp. Ze is daar in het kader van het
Jeugdwerkgarantieplan.

Het SOW presenteert het ecologisch bosplan.

Per deze datum hebben we geen betaalde krachten meer. Het lukt niet om de aanstelling te
verlengen. Joka van Gosliga en Marion van Klaveren gaan op vrijwillige basis door. Er is veel tot
stand gebracht, waaronder een aantal leskisten en lesbrieven.

Campagne "Op pad met het IVN". Zoveel mogelijk afdelingen doen mee. Wij doen een
tentoonstelling over vlinders.

Theo Neefjes, Marion van Klaveren en Frits Swuste stellen een vlinderboekje + zoekkaart
vlinders samen Dit in het kader van het thema: ”Natuur in stad en dorp”.

De paddenpoel wordt gegraven als onderdeel van het natuurpad in het Streekbos.

1996
voorjaar

5juni

1 augustus

31 augustus

25 oktober

(200 Ieden)
Telescoopkijker gekocht.
Bas Bartels stopt met zijn vele IVN werk. Hij hieid zich onder andere bezig met de redactie,PR,
het secretariaat, zondagactiviteiten, de vogelkijkhut en PR. Kees van de Beek (bestuur en
knotwerkgroep) en Jannie Kelch (natuurwandelingen) stoppen ook.

IVN en KNNV organiseren samen een groencursus in Hoorn. Er zijn 20 deelnemers.

Opening Vogelhut Vooroever. Wij waren opdrachtgever voor de bouw van de vogelhut. Henk
Stam maakt zich ook hier zeer verdienstelijk. Het beheer zal door Staatsbosbeheer Worden
gedaan. Helaas hebben we vanaf het begin veel last van vandalisme.

Vanaf deze dag doen we de uitleen van leskisten op dinsdag- in plaats van zondagmiddag.

Zaai- en plantactie in ecologisch terrein met eigen plant- en zaaigoed. Beheersplan Streekbos
van RSW voorziet in taken voor het IVN op het ecologisch terrein tot 2005.

Het Vooroeverproject wordt officieel overgedragen aan Staatsbosbeheer.



Namen..............
Nico Bregman

Het IVN afdeling West-Friesland heeft in de loop van
40 jaren zeer veel Ieden gekend, alleen als donateur of
actief binnen het bestuur en/of binnen een van de
vele werkgroepen. Dankzij al deze mensen is de
vereniging geworden zoals ze nu is. Het leek mij goed
een aantal van hen in dit jubileumnummer te
noemen. Vandaar deze reeks van namen. Sommigen
van hen zijn reeds overleden, sommigen vertrokken
als lid, maar velen van hen prijken nog steeds op onze
ledenlijst. Het is altijd een hachelijke onderneming
dat noemen van namen, want je had er ook zoveei
anderen kunnen noemen. Voor onze vereniging geldt
dat met name voor al dieactieve Ieden die zich vaak
jarenlang hebben ingezet voor de coiirdinatie binnen
een werkgroep. Gelukkig blijven velen van hen in de
"Kroniek 40 jaar" niet ongenoemd. _

Voorzitters:
Cor de Gans 1972 — 1976
Wim Jongejans 1976 - 1985
Frits Swuste
Gé Bentvelsen
Tjallinglames

Secretarissen:
Wim Hart
Lou de Beurs
Johan van der Zant
Peter Goes
Stef Kauling
Kees Schouten
Joka van Gosliga
Bas Bartels
Petra de Rooij
Astrid Bijster
Gé Kenter

Volkert Nobel reikt aan Wim Jongejans de West— Lou de Beurs demonstreert de zuivering van
Frieslandprijs van Hist. Oud W.Fr. uit (nov. 1981) vuil water op eerste tentoonstelling (juni 1980)

1985 - 1989
1989 — 1995
1995 - nu

1972 - 1980
1980 -1981
1981 - 1982
1982 - 1983
1986 - 1986
1988 - 1990
1990 - 1994
1994 - 1996
1996 - 2000
2000 - 2011
2011 - nu

Penningmeesters:
Rudolf Bohlmeijer
Anne Bosma
Nico Bregman
Wim Hart
Hans Heidinga
Trees Weppner
Christiénne Bot
Sietze van Gosliga
Rien Bosma
Kees Schouten
Ria Tel
Henk Lanting
Rob den Hartog

Ereleden:
Wim en Marga
Hart
Wim Jongejans
Wil Buysman
Wil Stelling
Toos Brink

35-40 jaar lid
van de afdeling:
Jan Smid
Wim Jongejans
Rob Leegwater
Tije van Sijen
Anne Bosma
Jan Kreuk
Loes Sjerp
Frits Swuste
R. Bongers
Nico Bregman
Pauline Winnubst
Trees Weppner
Theo Weppner
Cees Scha per

1972-1975
1975-1976
1975-1978
1978-1980
1980-1986
1986-1989
1989-1995
1995-1996
1996-1999
1999-2005
2005-2006
2006-2011
2011-nu

1972
1973
1973
1973
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1977
1977
1977
1977

Henk Stam geeft vanuit de wilg aanwij-
zingen bij het knotten ( maart 1981)


