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Colofon
De Alchemilla verschijnt viermaal per jaar in een oplage
van 375 exemplaren.
Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
is een landelijke vrijwilligersvereniging met regionale
afdelingen.
Omdat de IVN afdeling West-Friesland ervan overtuigd
is dat werken aan een gezond leefmilieu belangrijk is
voor ons, voor kinderen en voor u, houdt het zich bezig
met allerlei natuuractiviteiten.
Het lidmaatschap kost € 22,50 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

Bestuur
Voorzitter: Geert Pietersen
T: 0228 523565
E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Secretaris: Gé Kenter
T: 0228 513362
E: g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester en
Ledenadministratie: Rob den Hartog
T: 0228 517593
E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
 
Rekeningnummer: 
IBAN/Rekeningnummer: NL13 RABO 0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
 
Leden van Bestuur: 
Astrid Bijster
T: 0229 275673
E: a.bijster@ivn-westfriesland.nl
Hans Verhoeven
T: 0228 515137
E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Adri Bozelie
T: 0227 542621
E: a.bozelie@ivn-westfriesland.nl
Eleonora de Boer
T: 06 54254117
E: e.de.boer@ivn-westfriesland.nl

Foto's
Foto voorkant:
Dotter
Foto Toos Brink
Foto achterkant:
Het Egboetje
Foto Toos Brink
 

IVN afdeling West-Friesland
NME centrum:  Streekbos Paviljoen
Postadres: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel
Telefoon: 0228 520486
Email: info@ivn-westfriesland.nl
Website: www.ivn-westfriesland.nl
Facebook: www.facebook.com/ivnwestfriesland
Twitter: https://twitter.com/#!/IVNstreekbos
Nummer KvK: Noordwest-Holland 40624859
RSIN-nummer: 809409914
ANBI: www.ivn-westfriesland.nl/ANBI
 
Het NME centrum is iedere zondag geopend van 
13.00 - 17.00 uur
 
Dependance:
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud

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:
Astrid Bijster (zie Bestuur)
Lisbeth van Lintel, T: 0228 517005,
E: l.van.lintel@ivn-westfriesland.nl
Marga Scherer, T: 0228 586786,
E: m.scherer@ivn-westfriesland.nl
Joke Tilgenkamp, T: 0229 235101
E: j.f.tilgenkamp@ivn-westfriesland.nl
Hans Verhoeven (zie Bestuur);
 
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: Frieda Bus
T: 0228 541489, E: f.bus@ivn-westfriesland.nl
Scholenwerk: vacant
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
IVN website: Rob den Hartog (zie Bestuur)
Vaarexcursies: Theo Ruiter
T: 0228 515797, E: th.ruiter@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen (zie Bestuur)
Knotwerkgroep: Rob Rijswijk
T: 0228 561642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Ecowerkgroep: Louis van Wegen
T: 0228 316825,  E: l.van.wegen@ivn-westfriesland.nl
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus
T: 0228 720119, E: d.greydanus@ivn-westfriesland.nl
Inventarisatie Streekbos: Hans Verhoeven (zie Bestuur)
Werkgroep Egboetje: Adri Bozelie (zie Bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228 315307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer
Adri Bozelie (zie Bestuur)

 
Sponsors
 
ABZ SEEDS bladzijde 4
WFO notarissen bladzijde 4
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Voorwoord
Geert Pietersen 
 
We hebben de winter afgesloten met de Algemene Leden-
vergadering waarin het Bestuur verslag heeft gedaan van
het afgelopen jaar en ook vooruit kijkt naar de komende tijd.
Het afgelopen jaar was een goed jaar voor ons IVN, we zijn
een bloeiende vereniging met heel veel activiteiten die
gedaan worden door betrokken vrijwilligers. Een van hen
is Henk Lanting, hij wil het, na 10 jaar enorme inzet voor
het IVN, rustiger aan gaan doen. Voor al zijn inzet en acti-
viteiten hebben we Henk beloond met het erelidmaatschap
van IVN.
Maar er is ook een keerzijde, we hebben nu een vacature
en wie gaat Henk opvolgen? Daarom besteden we in dit
nummer aandacht aan vacatures, er zullen in de komende
tijd meer vrijwilligers zijn die het na jarenlange trouwe inzet
rustiger aan willen doen. En dan moeten er wel opvolgers
zijn. Wie weet zit er iets voor u bij, meld u dan aan zodat
IVN kan blijven bloeien.
Het voorjaar is begonnen, dat merk je aan alles om je heen.
Het wordt weer langer licht en de natuur komt weer tot leven.
De Nationale Boomfeestdag hebben we gevierd met het
planten van een Koningslinde en meer dan honderd strui-
ken in het Ecoproject, waaronder een aantal bessen en
kruisbessen door 38 enthousiaste kinderen uit groep 6 van
basisschool De Molenwiek.
Je ziet het ook in dit nummer van de Alchemilla: wat een
activiteiten staan er weer op stapel. Neem de komende
tentoonstelling over POEP, een favoriet onderwerp van
velen zo blijkt alleen uit de reacties op de aankondiging
ervan.

Let ook op de publieksactiviteiten, voor elke zondag is een
activiteit gepland! Er is voor elk wat wils: gezinsactiviteiten,
inventarisaties in het Streekbos en in het Egboetswater,
volwassenenactiviteiten en kinderactiviteiten en er zijn zelfs
speciale vaartochten op Moederdag en Vaderdag voor de
moeders en de vaders en natuurlijk voor iedereen die mee
wil.
Verder kun je leren wat je allemaal uit de natuur kunt eten
en hoe je de producten kunt gebruiken, een mooi voorbeeld
van duurzaamheid waaraan we in de toekomst meer aan-
dacht aan willen geven.
De weidevogelwerkgroep heeft zijn startavond gehouden
en met het mooie weer zullen de vrijwilligers al gauw het
veld in gaan om de nesten van de weidevogels te markeren
zodat de boer er omheen kan werken.
Dan zijn er in juni ook weer de boekenmarkt en de Rabo-
fietstocht. Beide activiteiten zijn leuk om te doen en verster-
ken de IVN-kas.
Bij de Natuurgidsencursus gonst het van de bedrijvigheid.
Het einde van de cursus nadert en de cursisten sluiten de
cursus af met een presentatie in een natuurgebied. Hiervoor
zijn ze ingedeeld in zes groepen en elke groep heeft sinds
afgelopen zomer een ander natuurgebied onderzocht.
Vanaf eind april tot begin juni moet elke groep een eindpre-
sentatie houden en een eindverslag indienen. Alles moet
op tijd klaar zijn en dat geeft flinke examenstress. Alle
cursisten succes en sterkte gewenst.
Ik wens ons allen een mooi voorjaar en veel genoegen in
de natuur.
 

Van de bestuurstafel
Gé Kenter 
 
De laatste bestuursvergaderingen brengen niet zo veel
nieuws. Wel zijn er enige veranderingen in de diverse
werkgroepen.
Nadat hij zich 10 jaar op diverse fronten met groot enthou-
siasme voor IVN West-Friesland heeft ingespannen gaat
Henk Lanting een forse stap terug doen. Hij stapt uit het
bestuur en stopt met de coördinatie van het scholenwerk.
Voor Henk zoeken wij dan ook een opvolger. Meer hierover
in deze Alchemilla.
Wij doen elk jaar mee met de Grote Club Actie, die ook
werd georganiseerd door Henk. Ook hiervoor zoeken wij
een opvolger. Ook Rob van der Wegen stopt met de boe-
kenmarkt en met het beheer van Facebook. Dit wegens
grote drukte op zijn werk.
Waarschijnlijk hebben we al iemand voor de boekenmarkt
maar voor het beheer van de Facebookpagina zal ook nog
iemand moeten worden gevonden. Wij doen ook altijd mee
met de Grote Club Actie, die ook werd georganiseerd door
Henk. Ook hiervoor zoeken wij een opvolger.
Wij willen liever niet mensen van buitenaf gaan inschakelen.
Met 290 leden moeten deze functies naar mijn mening toch
echt wel intern ingevuld kunnen worden. Het bestuur vraagt
vrijwilligers die een van deze taken op zich wil nemen.
Het bestuur gaat met enige regelmaat met alle werkgroepen

beurtelings om tafel zitten. Zo kan de vinger aan de pols
worden gehouden en de eventuele wensen van beide zijden
worden besproken.
Vrijwilligerswerk heeft een aantal kortingskaarten ter be-
schikking gesteld. Deze kunnen worden gebruikt voor di-
verse winkels in West-Friesland. Wij hebben er 50 gekregen
en deze worden door Hans Verhoeven in het Streekbos
Paviljoen uitgegeven aan actieve leden.
Louis van Wegen zoekt mensen die met behulp van hun
spieren werkzaamheden in het Ecoproject willen doen. Het
is gezellig en gezond, en bespaart u de kosten van een
trimschool. Schroom niet en meldt u aan bij Louis. Tel. 0228
316825.
Op 6 juni wordt dit jaar de Rabo fietstocht gehouden. Zet
dit vast in uw agenda. U kunt zich opgeven bij Gé Kenter,
0228 513362 of 06 55733077.
De temperatuur in de Incoteczaal kan nu afzonderlijk van
de benedenverdieping worden geregeld met de knoppen
op de 2 radiatoren. Op stand 1 is het normaal warm genoeg.
Wil u het warmer hebben dan kan de knop op 2 of 3 worden
gezet. In verband met de duurzaamheid: let er op dat bij
het verlaten van de zaal de knop weer op 1 wordt gezet
anders blijft de ketel stoken.
Het bestuur wenst u een mooi voorjaar toe met veel frisse
moed die hard nodig is voor blijvende en enthousiaste inzet
voor de bestaande en nieuwe taken bij IVN West-Friesland.
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Wetenswaardigheden uit ons werkgebied
Hans Verhoeven
 
28 december 2014: Tijdens een wandeling door het Eco-
project hoorde ik net voorbij de Paddenpoel een vreemd
geluid. Er werd geklopt op een ijsvloertje en ik moest mijn
best doen om te zien wat er gebeurde.
Met de verrekijker zag ik een Waterral met zijn snavel in
een licht bevroren plasje hakken. Er zaten nogal wat takken
in de weg, maar ik bleef het tafereel volgen. Na een halve
minuut had de Waterral wat hij kennelijk wilde hebben: een
lekker hapje.
Trots liep de vogel naar een beschutte plek en op een open
stuk kon ik zien dat er een kikker was gegrepen: links en
rechts van de snavel staken de poten duidelijk uit. Ik neem
aan dat de Waterral een rustig plekje heeft gezocht om de
kikker te verorberen. Ik had zoiets niet verwacht en dacht
dat Waterrallen alleen kleine dieren kon eten, dus maar
eens in de literatuur gedoken.

In het Handboek of the Birds of the World wordt naast de
inderdaad “kleine waterdiertjes” ook vermeld dat ze dode
dieren of aas van amfibieën, vissen, vogels en zoogdieren
eten. Een nog “in winterslaap zijnde”, half bevroren kikker
valt waarschijnlijk ook onder deze categorie. Een opmer-
kelijke waarneming. Overigens is de hele winter de Water-
ral door meerdere IVN-ers gehoord in het Ecoproject. Ho-
pelijk wordt het een broedgeval.
15 februari 2015: Tijdens de rondwandeling die door het
IVN was georganiseerd zag John Bos een Bosuil uit een
conifeer wegvliegen. Een paar jaar geleden zat ook een
Bosuil in dezelfde boom. Onder de zitplaats waren duidelijk
poep en een braakbal te vinden. De braakbal ligt in het
Streekbos Paviljoen ter bezichtiging.
25 februari 2015: (Douwe Greydanus) Een vogel die ook
al de hele winter rondhangt in het Ecoproject is de Groene
specht. In februari is de vogel vaak luid roepend gehoord
en enkelen hebben de vogel ook waargenomen.

Groene specht
Foto: Douwe Greydanus

Ledenmutaties
Rob den Hartog
 
Ledenmutaties t/m april 2015
 
Aanmeldingen 
07-01-2015 Dhr. W. Daalder, Enkhuizen
15-01-2015 Dhr. M. Mulder, Wijdenes
 
Afmeldingen
01-01-2015 Mevr. J. Bindervoet, Zwaag
01-01-2015 Dhr. J. Ploeg, Opperdoes
01-01-2015 Mevr. S. Bakker, Twisk
01-01-2015 Dhr. C.J. Vlaar, Oostwoud
01-01-2015 Mevr. B. Jong, Hoorn
01-01-2015 Mevr. A. van der Meer, Venhuizen
 
Totaal aantal leden en donateurs: 283
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Notulen Algemene Ledenver-
gadering d.d. 10 maart 2015
Secretaris: Gé Kenter 
Notulist: Riet Hartsuijker 
Foto's: Hans Verhoeven
 
Deze notulen zijn pas akkoord, na goedkeuring tijdens
de Algemene Ledenvergadering in 2016 
 
Aanwezig: G.Bentvelsen, A.S.M. Bartels, A. Bozelie--
Scheerman, T. Brink, P. Dudink, M. de Graag-Roelofs, R.
den Hartog, M.C. Hartsuijker, T.H. James, H. Keesman, G.
M. Kenter, H. Lanting, L. van Lintel, A.J. Oranje, M. Ouwer-
kerk, H. Peerdeman, G. Pietersen, R. Rijswijk, T.L. Ruiter,
H.M. Schroten, T. van Seijen, W. Stelling, G. Veldhuis, J.L.
Verhoeven, L.J.F. van Wegen, E. van der Wegen-Essen en
P.M. Winnubst. Afwezig met afbericht; E.F.A. de Boer, H.
Bruggink, A. van Geest, N. Kleton, R. Knol, A. Roobeek, J.
Tilgenkamp en F. Weel.
 
01 Opening door de voorzitter
Geert opent de vergadering en heet de leden hartelijk
welkom.

 
02 Mededelingen van het bestuur
De voorzitter meldt nog wat aanvullende informatie op het
jaarverslag:
De boot: In het jaarverslag wordt al melding gemaakt van
de acties die ondernomen zijn om de boot op veiligheid
aangepast en gecertificeerd te krijgen. Geert meldt dat
uiteindelijk alles goed verlopen is en de registratie in april
2014 een feit was. De aangepaste en opgeknapte boot is
feestelijk ingewijd in het bijzijn van de schippers, sponsors,
de burgemeester en de politie.
Ontvangst van het nieuwe college van burgemeester en
wethouders: Zij bezochten het Streekbos Paviljoen en bij
het IVN hadden ze een geanimeerd gesprek van 1¾ uur
met het bestuur. Het bestuur vindt dat de maatschappelijke
impact van onze activiteiten goed is over gekomen en dat
er zeker goodwill voor het IVN op het gemeentehuis is.
Gebruik van de Incoteczaal (ten onrechte, vaak bovenzaal
genoemd): Vorig jaar is het bestuur regelmatig in gesprek
geweest over het gebruik van de Incotec zaal. Er is een
contract gesloten met IJgenweis. IJgenweis mag de Incot-
eczaal voor € 2500,- jaarlijks gebruiken voor zaken als
opleiding en cursussen. Dit contract is er voor onbepaalde

tijd en ligt getekend in ons archief. Het bestuur denkt dat
dit het einde is van veel gedoe in het verleden.
Sponsor ABZseeds: We hebben een 5 jarig sponsorcon-
tract met ABZseeds waardoor we de prijzen voor educatie-
ve vaartochten niet hoeven te verhogen.
Vacatures: In de toekomst verwachten we een aantal va-
catures. Op dit moment zijn we opvolgers aan het zoeken
voor de vele activiteiten die Henk Lanting verrichtte. We
zoeken iemand die de coördinatie van het scholenwerk wil
doen. Voorts hebben we behoefte aan een nieuwe coördi-
nator van het team voor de boekenmarkt en zoeken we
iemand die de Grote Club Actie wil aanpakken. Louis van
Wegen vraagt hulp bij de werkzaamheden op het Ecopro-
ject.
 
03 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
04 Notulen jaarvergadering 2014
Er waren geen opmerkingen. De vergadering gaf goedkeu-
ring aan de notulen met dank aan de notulist en secretaris.
 
05 Jaarverslag 2014
IJsvogelwerkgroep: Geen mededeling.
Weidevogelwerkgroep: We hebben een kleine daling gehad
in de tellingen door afname van land ten behoeve van de
kassenbouw. Het aantal Kieviten en Grutto's neemt wat af.
We hebben in West-Friesland weinig last van predatie. Wel
zien we regelmatig de Vos, die echter bejaagd wordt.
Kortom er is een kleine terugloop maar niet dramatisch.
Uit de vergadering kwam de vraag hoe het zit met het lid-
maatschap van het IVN en lidmaatschap van de weidevo-
gelwerkgroep. Er zijn ongeveer 60 actieve leden, maar lang
niet iedereen is lid van het IVN. Dit speelt ook bij de knot-
groep en zelfs in de scholenwerkgroep. Het bestuur han-
teert sinds januari van dit jaar het beleid dat als je iets voor
het IVN doet, je ook IVN-lid moet zijn. Nieuwe leden wordt
dit meteen gemeld zodat dit in de toekomst algemeen wordt.
Leden van de knotwerkgroep meldden dat zij verzekerd zijn
bij Landschap Noord-Holland en dat ze daar ook alle info
van krijgen. Vanwege de financiële verantwoording naar
buiten toe dient elke werkgroep te budgetteren. Ook LNH
ziet het IVN als de organisatie waar men lid van dient te zijn.
Werkgroep Egboetje: Van de werkgroep zijn alle leden lid.
Het heeft soms een negatief saldo, soms een positief saldo.
Werkgroep Natuurkoffer: Deze groep kan de aanvragen
haast niet bijhouden. We hebben met het programma de
natuurkoffer een nieuwe doelgroep erbij. Vanuit de Zorg
komen nu ook nieuwe vragen voor deze doelgroep waar
we graag aan meewerken. Een voorbeeld is dat we gaan
proberen met een groep ouderen regelmatig de natuur in
te gaan. Ook wordt al enkele jaren gevaren met ouderen.
Scholenwerk: Henk Lanting meldt over het scholenwerk.
De boekingen lopen terug en daar zijn meerdere oorzaken
voor aan te wijzen. Het onderwijs dient momenteel meer
prioriteit te geven aan rekenen en taal. Voorts is het steeds
moeilijker vervoer naar het Streekbos voor de kinderen te
regelen omdat moeders tegenwoordig meer buitenshuis
werken. Ook werkt de overstap naar het digitaal programma
tegen: het schept grotere afstand tot de school.
Daarom willen we per school een ambassadeur die de
contacten persoonlijker maakt. Van de geboekte activiteiten
in het Streekbos is er een tendens om voor een heel dagdeel
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te boeken in plaats van een uurtje. Bijvoorbeeld Crea Na-
tuur, dat 2 uur duurt wordt veel geboekt. Alle excursies
werden buiten het Streekbos gegeven en nu gaan de gidsen
ook naar de scholen. Ook de op school gegeven zoogdieren
lessen lopen leuk. Die proeven zijn erg positief.
In mei dienen de scholen voor het nieuwe schooljaar te
boeken, maar dit weerhoudt scholen. Een vraag uit de zaal:
Nu Henk afscheid neemt, is er dan een vervanger of een
vacature? Henk heeft zelf een profielschets geschreven
zodat we gericht kunnen zoeken voor verschillende delen
van Henk's taken.
Nachtvlinderwerkgroep: Er is regelmatig een activiteit rond
nachtvlinders. Ze worden gevangen en gedetermineerd,
genoteerd en besproken. Dit doet een groep enthousiaste-
lingen door heel West-Friesland. De nacht voor de open
dag in Het Egboetje werden de vlinders gevangen, be-
waard, en getoond en besproken op de open dag.
Fluisterboot: Het afgelopen jaar hebben we goed gevaren.
Het verhogen van de vaarprijs heeft eerder positief dan
negatief gewerkt. De waterpolitie is tevreden met het resul-
taat.
Maatschappelijke stage: Dit jaar is voor het laatst dat
maatschappelijke stages verplicht zijn. Scholen hebben
nog steeds niet gemeld of ze de stages op vrijwillige basis
in het leerplan houden.
Na een vraag hoe de leerlingen onze stage ervaren kwam
de mening dat de leerlingen de stage in eerste instantie
vooral als een plicht ervaren, maar later horen we ook po-
sitieve geluiden zoals '  later wil ik ook vrijwilliger worden'  .
Exposities: Het bestuur vond de tentoonstellingen zeer in-
drukwekkend. Dit jaar lagen 300 miljoen jaren oude fossie-
len in de vitrines. Binnenkort komt een tentoonstelling over
poep.
Inventarisaties: deze activiteit loopt goed. Het zijn vaak wel
dezelfde mensen die het doen. Er worden nog steeds
nieuwe soorten planten en dieren ontdekt in het Streekbos.
De inventarisatieresultaten helpt de gidsen. Op Het Eg-
boetje is elke 2e maandagmiddag in de maand inventari-
satie.
Groepsarrangementen: dit jaar hebben 61 personen ge-
bruik gemaakt van onze groepsarrangementen.
Het Ecoproject: Op werkdagen komen veel vrijwilligers
helpen en er moet ook veel gebeuren anders groeit het daar
dicht. Dit jaar moesten de schietwilgen weg wegens de
watermerkziekte. Dankzij de gewonnen geldprijs heeft de
paddenpoel nu glooiende oevers. We zijn erg tevreden over
de goede samenwerking met RSW en LNH en een beheer-
plan is in wording.
Redactiecommissie: We horen enthousiaste verhalen over
de Alchemilla. Marga Scherer houdt er mee op per zomer-
nummer 2015. Er is dus een vacature voor iemand die
handig is met de computer. Het werk kan thuis gedaan
worden en vraagt creativiteit. Wie iemand weet voor deze
taak graag doorgeven aan het bestuur.
Wil Stelling: Enkele jaren geleden heeft zij een voorstel
ingediend om een kinderpagina te maken. Hier is nog niet
aan gewerkt maar dat gaat zeker gebeuren. 
Grote Club Actie: Henk heeft deze taak overgedragen aan
het bestuur en er is dus een vacature. Wie wil dat gaan
doen? Dit jaar haalden we €  600,- op.
Publieksactiviteiten: het is geweldig dat we elke zondag een
activiteit kunnen aanbieden. Dit stelt het bestuur bijzonder
op prijs. Er is zelfs een jager geweest die zijn natuurbeheer-

taak heeft toegelicht. Veel publieksactiviteiten worden
mede verzorgd door mensen met dubbele functies van
andere organisaties zoals SKIK, Bonte Piet, het Provinciaal
IVN, Plastic Soup-organisatie. Deze samenwerking levert
ook weer nieuw publiek vanuit die hoek op.
PR en Persberichten: Hiervoor zorgt Toos al 10 jaar. Elke
week kunnen we de krantenberichten lezen over een IVN-
activiteit. De leden vinden het waardevol dat deze berichten
zo prompt geplaatst worden en het levert ook veel bezoek
op. We hopen dat dit onderdeel van IVN goed onderhouden
blijft. Ook Radio N.H. wil steeds vaker een praatje op de
radio met een IVN-er. Als zoiets is gebeurd dan merk je dat
meteen aan de bezoekersaantallen.
De leden besluiten dat dit IVN onderdeel belangrijk is voor
onze naamsbekendheid. Toos krijgt een dikke pluim en
applaus.
Door al onze activiteiten bereiken we als IVN zo'n 6000
mensen per jaar. Hierin scoort de afdeling West-Friesland
van het IVN hoog. Toos vraagt aan de leden of ze sugges-
ties hebben waar het IVN nog gratis haar informatie kan
melden.
Cursussen: Astrid meldt dat tot de zomer 2015 de Natuur-
gidsencursus loopt. We zijn met 32 mensen begonnen en
hopen dat 25 cursisten uiteindelijk het diploma zullen krij-
gen. Er komen nog een paar lessen en de eindpresentaties
van 6 groepen. De groep gaat tot slot een weekend naar
Texel. De diploma-uitreiking vindt plaats op zaterdag 13 juni
in het Streekbos Paviljoen.
Omdat er nog steeds een wachtlijst is van 15 mensen voor
de Natuurgidsencursus zal de nieuwe cursus eerder dan
gepland starten. Dit najaar zal aan hen een Groencursus
worden aangeboden. De informatie over aanmelding staat
in de volgende Alchemilla.
Boekenmarkt: Ook dit is een waardevolle activiteit die dit
jaar een opbrengst had van
€  2000,-. Rob kan de organisatie niet meer doen en er zijn
mensen die wel met de boekenverkoop door willen gaan.
Ze hebben wel versterking nodig.
Paddenstoelenstudiegroep: Deze groep is gestart als een
studiegroep. Er waren twee deskundigen maar die gaan
ermee stoppen. Wat de groep nodig heeft is deskundigheid,
boeken, en een microscoop. Dat de studiegroep alleen
maar kost beseft men wel en de groep is klein. Hanneke
van Lierop en Wim Jongejans hebben een overzicht ge-
maakt van voorkomende paddenstoelen in het Streekbos,
daar hebben de gidsen weer veel ondersteuning van.
Ledenadministratie: we hebben momenteel 287 leden.
Voor nadere specificering zie het jaarverslag.
Werkgroep Egboetje: Veel is al bij de diverse werkgroepen
gemeld. De PR en persberichten zijn ook voor Het Egboetje
van groot belang. Zie daarvoor PR en persberichten
Knotwerkgroep: Deze groep heeft een druk jaar achter de
rug. Er is vaker dan elke 14 dagen geknot: in 10 keer zijn
300 wilgen geknot. Gelukkig was het weer gunstig. De groep
bestaat uit 20 mensen, waarvan meer dan de helft lid is van
het IVN.
Na een vraag uit de zaal over de kosten en baten het vol-
gende: de baten zijn de inkomsten via de betalende boeren.
Onder kosten vallen reiskosten, kosten gereedschap als dit
niet via LNH geleend kan worden, en het jaarlijks uitje van
de leden. De kosten voor dit uitje zijn wisselend, afhankelijk
van aantal deelnemers.
Nieuwe activiteit: Astrid meldt dat een nieuw onderwerp,
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duurzaamheid, door het Landelijk IVN is gepromoot. Er is
vorig jaar een weekend geweest in dit teken, en nu is in W-
F een werkgroepje gestart dat activiteiten wil organiseren
op het gebied van duurzaamheid. De vraag is dus wie er
interesse in heeft, zij kunnen zich na de vergadering mel-
den. Een eerste overleg is al geweest en binnenkort zal
Astrid een en ander in de Alchemilla melden.
 
05A: Intermezzo 
Tjalling heeft tijdens zijn afscheid in 2014 een trofee '  de
Snoeshaan'   geïntroduceerd . Het ontwerp en de productie
is van zijn vrouw Marieke. De Snoeshaan is een wisseltro-
fee die eens per jaar wordt uitgereikt aan iemand die zich
actief heeft ingezet voor het IVN.
Dit jaar heeft het bestuur deze wisseltrofee toegekend aan
Beppie voor alle activiteiten die zij voor het IVN heeft ver-
richt. Beppie is al heel lang IVN-lid, doet vooral veel activi-
teiten voor kinderen samen met Ria en doet dat heel aardig
en creatief. Beppie neemt ook deel aan inventarisaties en

Beppie van der Wegen

is actief lid van de tentoonstellingwerkgroep. Samen met
Frieda heeft Beppie de lenteactiviteiten gedaan. Kortom
Beppie is een bescheiden en creatieve doener.
Geert overhandigt haar de Snoeshaan en een mooie bos
bloemen. In het S.P. komt een lijst te hangen waarop alle
namen worden vermeld van degene aan wie de '  Snoes-
haan'   is uitgereikt.
Dan wordt er aandacht besteed aan onze Trouwe Leden.
Allereerst de jubilarissen die 25 jaar lid zijn: Aan dhr. P.
Dudink, dhr. L. van Wegen en dhr. A.S.M. Bartels wordt een
zilveren speld uitgereikt. De jubilarissen dhr.R. Knol en dhr.
H. Stouten waren verhinderd en krijgen de speld thuis. Dhr.
B.A. van de Kamer, ook verhinderd en 40 jaar lid, krijgt de
gouden speld thuis uitgereikt.
Alle aanwezige jubilarissen werden ook nog eens in de
bloemen gezet.
 
06 Financieel verslag
2014 Rob meldt een positief resultaat van € 3200,-. Van-
wege een aantal mee- en tegenvallers, als gevolg van de
laatste contributieverhoging boekten we daar een meerop-
brengst van € 700,-.
Van Theo Neefjes ontvingen wij € 600,-, opbrengst van zijn
wandeltochten in 2013 en 2014.
Ten behoeve van de Natuurgidsencursus verstrekten het
landelijk bureau IVN en Rabobank WFO ons een onvoor-

ziene bijdrage van tezamen € 1600,- en brachten onze
boekenmarkten bijna € 2000,- op.
Tenslotte zorgde het verdubbelde tarief van de recreatieve
vaartochten en de jaarlijkse subsidie van ABZ Seeds ten
behoeve van de educatieve vaarexcursies voor € 2000,-
extra opbrengst.
Tegenover deze € 6900,-meer-opbrengst hadden we he-
laas ook enige onvoorziene tegenvallers. Zo kostte de
aanschaf van reddingsmiddelen, de herkeuring en de in-

de heer P. Dudink

Louis van Wegen

de heer A.S.M. Bartels
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schrijving in het Kadaster van de boot ons nog eens € 1500,-
extra, bracht IJgenweis ons € 1100,- in rekening voor het
onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte in het
Streekbos Paviljoen en betaalden wij € 1100,- voor alarme-
ringskosten wegens het vergeten af te sluiten of niet inscha-
kelen van ons inbraakalarm door onze leden, waardoor
onze beveiligingsdienst ten onrechte moest uitrukken.
De in het resultatenoverzicht vermelde onkosten boot ad.
€ 2282,- zijn de normale kosten incl. de hiervoor genoemde
extra renovatiekosten.
Op verzoek van de groep vrijwilligers die de boekenmarkt
organiseert heeft het bestuur inmiddels besloten dat de
opbrengst daarvan voortaan voor de tentoonstellingen
bestemd zijn.
De ontvangen donaties ten bedrage van € 500,- bestaat uit
een tweetal gelijke giften die wij ontvingen van dezelfde
anonieme schenker die ons vorig jaar het informatiebord bij
het insectenhotel doneerde.
Het voordelig saldo is toegevoegd aan de Algemene reser-
ve en is daardoor mede bestemd om het verminderen van
gemeentelijke subsidies te compenseren. De gemeente
Hoorn heeft zijn bijdrage in 2014 al gestopt en de gemeen-
te Enkhuizen deed hetzelfde in 2015.
Waar wij in 2014 nog € 5500,- aan gemeentelijke subsidies
ontvingen, is deze in 2015 al verlaagd tot € 2900,- en die
gemeenten hebben bij hun subsidiebeschikkingen voor
2015 aangekondigd dat zij deze bijdragen voor latere jaren
zullen heroverwegen.
Een steeds weerkerend '  probleem'   is de hoogte van onze
reserves. Zoals bekend zijn deze reserves bij de verhuizing
naar Streekbos Paviljoen ontstaan door de diverse donaties
die wij ontvingen voor het inrichten van onze nieuwe
ruimtes, die voor een groot gedeelte in zelfwerkzaamheid
van onze leden zijn verricht. In verband hiermee zal het
bestuur eventueel geplande contributieverhogingen niet
doorvoeren, maar gaan we de komend tijd eerst die reser-
ves afbouwen.
Vraag uit de zaal: Al 5 maanden is een toilet stuk, kan dat
spoediger gerepareerd?
Antwoord: Het vastgoed is eigendom van het RSW en de
gemeente Stede Broec. De reparaties zijn voor hen.
Marian: Nog steeds hangt er een bordje invalide toilet.
Zowel het bordje als de in het invalidentoilet kraan behoeven
aandacht.
Antwoord: Hans neemt de opmerkingen mee naar het ge-
bruikersoverleg.
Vraag uit de zaal: Wat gaat er gebeuren met de reserve
voor de oeverzwaluwwand?
Antwoord: Het bestuur is voornemens om deze gelden el-
ders in West-Friesland aan een oeverzwaluwwand te be-
steden. Hierover gaan we in ander verband overleg voeren.
Vraag uit de zaal: De Postcodeloterij heeft een groot bedrag
gegeven aan het Landelijk IVN. Kan een afdeling daar
aanspraak op maken?
Antwoord: Dat gaat besproken worden op regionaal niveau.
Meestal worden gelden op projecten gegeven. De Natuur-
koffer is op deze wijze medegefinancierd. Groen, grijs en
gelukkig. We houden dit in de gaten.
Vraag van Louis: Hoe moeten we handelen als we plotseling
gereedschap nodig hebben?
Antwoord: Dan kan een verzoek ingediend worden bij het
bestuur. Wil vraagt dan naar de handelwijze van het bestuur
ten aanzien van de aanvraag voor de microscoop. Volgens

het bestuur is de paddenstoelenstudiegroep een samen-
werkingsgroep van IVN en KNNV, daarom is deze aanvraag
voor de helft gehonoreerd, omdat de aanschaf voor reke-
ning van beide verenigingen moet plaatsvinden. Aangezien
het niet duidelijk is hoe de status quo nu is krijgt Wil het
advies om dat uit te zoeken. Zie ook de agenda van de
KNNV. Wil zoekt het uit.
 
07 Verslag kascontrolecommissie aan de ALV IVN 
"  Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden het fi-
nancieel verslag over 2014 onderzocht. Wij delen u mede
dat wij de balans per 31 december 2014, de staat van baten
en lasten over 2014 en de toelichting akkoord hebben be-
vonden", getekend te Bovenkarspel op 25 februari 2015,
M.E. Ouwerkerk en P.J.M.M. Karel.
 
08 Begroting 2016
Rob meldt dat die met natte vinger is opgesteld. We hebben
namelijk een begroting 2016 nodig voor 1 april voor de
aanvraag van subsidies. De afdracht aan het Landelijk
Bureau is verhoogd en is nu € 8,65 per lid. Het bureau wil
per lid uiteindelijk € 12,- per persoon per jaar via een tus-
senfase van € 10,-.
De vraag, of we zicht hebben waar het landelijk geld naar
toe gaat, wordt bevestigd door Astrid en Geert en is onge-
twijfeld ook op internet te lezen want dat wordt geëist van
een ANBI-organisatie.
In regionaal overleg wordt over de financiën gecommuni-
ceerd en in bestuursvergaderingen heeft IVN West-Fries-
land tegen de verhoogde afdracht gestemd. Het Landelijk
IVN bestuur is veel transparanter geworden volgens Astrid.
Van de ingekomen gelden zijn allerlei cursussen ontwikkeld
die wij zo kunnen overnemen. Voorts draaien we mee op
de landelijke publiciteit.
Wil verzoekt of een artikel in de Alchemilla kan komen over
de kosten en baten van onze afdracht aan het Landelijk IVN.
 
09 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
We hebben 1 reservelid nodig. Pieter Karel is lid, Marian
Ouwerkerk treedt af, en Tjalling James wordt het tweede
lid. Paulien Winnubst werpt zich op als reservelid.
 
10 Huishoudelijk Reglement
We hebben geen Huishoudelijk Reglement. In de winter-
Alchemilla is al aangekondigd dat we die willen we gaan
invoeren.Nu heeft het bestuur een Huishoudelijk Regle-
ment op de website gezet dat gebaseerd is op een tekst
dat door het Landelijke IVN is ontwikkeld en door de
meeste afdelingen is aangenomen. Deze concepttekst is
meer een handvat waar we ons aan moeten houden, en
bevat geen nieuws.
Rob licht toe hoe handig het is om een duidelijke beschrij-
ving van ons verenigingsgebeuren te hebben. Op onze
website is de tekst geplaatst en elk jaar hebben de leden
de mogelijkheid wijzigingen voor te stellen.
De vergadering gaat akkoord met invoering van het Huis-
houdelijk Reglement.
 
11 Bestuurswijziging 
Aftredend en herkiesbaar zijn Astrid, Adri, Hans. Er zijn
geen tegenkandidaten, dus alle drie zijn weer benoemd.
Henk Lanting is na 10 jaar lidmaatschap van bestuur niet
meer herkiesbaar en treedt terug. Henk krijgt een hartelijk
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dank voor het vele werk dat hij heeft verzet. Hij nam het
scholenwerk van Wil over en heeft dat uitgebouwd. Hij
zorgde voor een overlegstructuur met MAK en Witte Schuur
en heeft meegewerkt aan het invoeren van een digitaal
systeem. Voorts heeft hij de Alchemilla aangepakt, de Grote
Club Actie, de Boekenmarkt, Het Egboetje tot leven ge-
bracht en daarvoor een werkgroep opgezet.
Naast '  personeelsfunctionaris'   was hij ook gids, regelde
hij de Rabofietstocht,en is lid van de Natuurgidsencursus.
Helaas kan hij zijn opvolgers niet vinden.

Henk Lanting
 

Hartelijk dank voor de ongelooflijke inzet en we hopen ook
in de toekomst nog veel van je te mogen te zien. Henk wordt
benoemd tot erelid van het IVN. Ook Henk ontvangt een
bloemetje.
Henk reageert met dank aan de bestuursleden. Je kunt
alleen functioneren als er goede samenwerking is en die is
er zeker. Je kunt erop vertrouwen dat men zich bij het IVN
houdt aan zijn/haar toezeggingen. Henk stopt gelukkig niet
helemaal: hij blijft het gidsenwerk doen. Ter inspiratie van
de leden leest Henk een leuk stukje voor over luizen in het
West-Fries.
 
12 Rondvraag en sluiting
Teije: Teije wil weten hoe de verhouding van IVN ten op-
zichte van de KNNV is. Geert meldt dat die wat ons betreft
goed is. Maar er zijn IVN-leden die ook KNNV-lid zijn en op
de ALV van de KNNV hebben geconstateerd, dat er geen
goede samenwerking was. Geert meldt dat er goed overleg
met de KNNV voorzitter en secretaris was.
Besloten is dat we elkaars activiteiten vermelden in elkaars
clubblad en op de Website.
Voorts stelde de KNNV voor om gezamenlijk werkgroepen
op te richten. Daar zien wij de meerwaarde niet van in. Dus
het IVN-bestuur stelt samenwerken op prijs maar ziet geen
heil in samenvoegen.
Nu zijn er problemen gerezen bij de paddenstoelenstudie-
groep en prompt ontvingen we een brief van het KNNV dat
zij geen melding meer doen van onze activiteiten in hun
clubblad.
Vrijdag 13 maart zien de besturen elkaar weer, dus dit wordt
vervolgd. Belangrijk is dat ieder weet wie waarvoor verant-
woordelijk is. Er is ook een landelijke beleidsvoornemen
van IVN en KNNV, maar daar weten we nog niet het fijne
van.

De IJsvogelwerkgroep en de Nachtvlindergroep zijn ook
samenwerkingsverbanden van KNNV-IVN. Deze groepen
kosten niets. We kunnen docenten en gidsen uitwisselen
en telefonisch overleg plegen. Samenwerken is niet het-
zelfde als samenvoegen.
Toos meldt dat ze geen berichten heeft gekregen dat ze
moet stoppen met het publiceren van KNNV activiteiten,
dus ze gaat gewoon door.
Geert: Er is een landelijk beleidsvoornemen om samenwer-
king of samenvoeging te bewerkstelligen. Aanstaande za-
terdag is er een oriënterende conferentie in Driebergen voor
alle voorzitters van regionale IVN afdelingen over toekomst-
visie, en eventuele samenwerking met KNNV.
Gé Bentvelsen: Hij vraagt naar de kosten voor het IVN als
we gaan samenwerken met de KNNV. Voorts meldt Gé dat
op de Amerongse Berg een uitspanning is die placemats
gebruikt met IVN-activiteiten. Op die placemats staat een
zoekkaart en informatie over het IVN met activiteitenover-
zicht en adres. Is dit ook iets voor IJgenweis?
Antwoord van de voorzitter is dat onze uitbater pas 2 jaar
na de opening van het SP kwam. We hebben nu het gevoel
dat we meer naar elkaar toegroeien. Het is wel een idee
om opnieuw het placemat-idee te opperen.
 
Geert sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit
voor een hapje en een drankje.

Exposities Streekbos
Paviljoen
Lisbeth van Lintel 
 
Vergeet niet - als IVN-er - de expositieruimte beneden in
het Streekbos Paviljoen te bezoeken. De komende tijd is er
nog de winterexpositie te zien waaraan onder andere Sa-
bine en Syl, twee stagiaires van de Natuurgidsencursus,
hebben meegewerkt.
Het expositieteam zit niet stil en is al weer druk bezig met
de voorbereidingen voor de expositie over poep! Deze is
vanaf half april te bewonderen. Als iemand nog een geur-
loos en bijzonder exemplaar van een dierlijk uitwerpsel in
de aanbieding heeft, houdt het expositieteam zich
aanbevolen!
Tot 1 juli is in de Incoteczaal nog steeds de fototentoonstel-
ling te bewonderen van Marianne Ouwerkerk.
 

Foto: Tiny van der Meer
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Boomfeestdag
Mindert Mulder
 
De belangrijkste taak van bomen en planten is het maken
van zuurstof. Als de productie stopt valt de mens uit
ademnood om. Op Boomplantdag plantten in ons land meer
dan 100.000 kinderen 200.000 bomen. Volgens het blad
dat Staatsbosbeheer ter gelegenheid van de 59e Nationa-
le Boomplant-dag uitgaf, was voor al die bomen een opper-
vlakte nodig ter grootte van veertig voetbalvelden*.
 
Van de genoemde 100.000 kinderen stapten er in de
ochtend van woensdag 18 maart acht-en-dertig over het
terrein van het Ecoproject in het Streekbos**. Als echte
planters droegen ze laarzen en beschikten ze over het
juiste gereedschap - spaden en gieters - om bomen en
struiken in de grond te zetten.
Op uitnodiging van het IVN West-Friesland waren de kin-
deren - leerlingen van de groep 6 van basisschool De
Molenwiek uit Bovenkarspel - naar het Streekbos gekomen.
Voor elk van hen lagen er twee struiken klaar om geplant
te worden. Het plaatsen van de enige boom gebeurde onder
leiding van plantmeester Louis van Wegen met vereende
krachten.
Louis zag er op toe dat de boom rechtop tussen twee palen
kwam te staan, de kinderen vulden het plantgat. Het
planten van de boom vond overigens pas plaats na een
precieze uitleg.
Voorafgaand aan het planten van de boom en de struiken
namen de kinderen in het Streekbos Paviljoen deel aan een
kringgesprek waarin het belang van bomen en planten
besproken werd. Het woord zuurstof was daarin niet van
de lucht, maar ook de dubbele functie van de wortels - ze
houden de grond vast en nemen voedingsstoffen op -
ontsnapte niet aan de aandacht, net zo min als de eetbare
vruchten die aan veel bomen en struiken groeien.
Begrippen als schaduw, nestgelegenheid, klimboom en
windsingel passeerden eveneens de revue. Na afloop van
het planten werd op het terras van het paviljoen nabe-
schouwd. Punt van aandacht daarbij was het geven van
water aan de zojuist geplante boom en struiken.
Na enig overleg werd de conclusie getrokken dat de grond
waarin het plantgoed werd gepoot zo nat was dat water
geven eigenlijk niet nodig was geweest. Bij het vertrek werd
met de aanbeveling "Kweek je eigen boom" aan juf Sandra
Broersen een zakje hazelnoten, pootaarde, de tak van een
treurwilg en een fles met water uitgereikt.
 
De voor de Boomplantdag in het Streekbos uitverkoren
boom was een Koningslinde. De boom werd geplant op een
open plek op het terrein van het Ecoproject. Om de linde
heen werden Aalbes (6x), Kruisbes en Zwarte bes geplant.
Rondom de paddenpoel en op vrijgemaakte plekken langs
de bosrand werden met hulp van Louis van Wegen c.s.
struiken van allerlei soort door de in groepjes opgedeelde
kinderen in de grond gezet.
Uit oogpunt van biodiversiteit en om hartstochtelijk gewenst
leven op het terrein een kans te geven koos de Westfriese
tak van het IVN Gele kornoelje, Sleedoorn, Vuilboom,
Hondsroos, Egelantier, Rimpelroos, Hop, Vlinderstruik,

Gelderse roos, Kardinaalsmuts, Peterselievlier en Kamper-
foelie. '  Hondsroos voor de Groenling, Vlinderstruik voor
de vlinders, vlier voor de toevallig passerende liefhebber,
alles wat bloeit voor de bijen en, niet te vergeten, om te
schuilen, te broeden en voedsel te zoeken alles wat
stammen, takken en bladeren heeft'  , antwoordde een met
kennis van zaken toegeruste IVN-  er gevat op de vraag
van een kind over het belang van biodiversiteit. Hij voegde
er aan toe dat het bos op het terrein van het Ecoproject
door mensenhanden is aangelegd met de bedoeling een
natuurgetrouw Hollands bos te maken.
 
In de weken die aan de Boomplantdag voorafgingen werd
er door vrijwilligers van het IVN hard gewerkt aan het in
stand houden van de voorwaarden waaraan zo'  n bos moet
voldoen. Om dichtgroeien van de sloten in het bos tegen
te gaan werd de oevervegetatie gekortwiekt en om de oe-
vers schraal te houden werd het zo vergaarde plantaardige
afval op een hoop gegooid.
Het knotten en/of stieken van de wilgen langs de waterkan-
ten was een andere onderhoudsklus die gedaan moest
worden. De afgezaagde takken werden verwerkt in de
takkenrillen.
Het ringen van een aantal Elzen was een derde karwei dat
om aandacht vroeg. - Bij het ringen wordt een halve meter
boven de grond tien centimeter boombast weggezaagd en
gekapt met als doel een langzame aftakeling van de boom
-.
Naast deze werkzaamheden werd er ook gespit op het
terrein. Ten behoeve van de struiken en die ene boom
waarmee het bos op 18 maart werd verrijkt maakten de
vrijwilligers de grond op een aantal plaatsen plantrijp. Met
het oog op een gewenste afwatering schepten ze voor de
Koningslinde een heuveltje.
 
De Boomplantdag is een feestelijk moment waarbij basis-
schoolleerlingen nader kennis maken met bomen en
geïnformeerd worden over het belang van bladergroen in
de natuur. Het is een moment, niet meer en niet minder.
Louis, naast plantmeester ook de stuwende kracht waar
het gaat om het toezicht op het Ecoproject, laat weten dat
pas van een geslaagd evenement kan worden gesproken
als de geplante boom en struiken aanslaan en gaan bijdra-
gen aan de biodiversiteit in het gebied. '  Dat gaat niet
vanzelf'  , zegt hij daarover, '  het beheer van de nieuwe
aanplant begint al in april en gaat ieder jaar door tot aan
het eind van het groeiseizoen'.  
Voorbeeld van het onderhoud is het met zeis en bosmaai-
er in toom houden van Braam en Brandnetel. De menselij-
ke bemoeienis heeft als doel een gebied in stand te houden
waarin al het leven optimaal op elkaar is afgestemd.
De Groene specht die op het terrein huist liet op de dagen
dat er gebosbouwd werd lachend weten dat hij blij is met
het project. '  Kluu-kuu-kluu-kluu'  , schaterde hij tijdens zijn
vluchten door het bos. Ook op Boomplantdag liet hij zich
even horen.
 
* Een groot voetbalveld heeft een oppervlakte van 10.000
m². Voor de 200.000 bomen is dus een oppervlakte nodig
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Tuinvogeltelling
Mindert Mulder 
 
Op zondag 18 januari zit ik bijna de hele ochtend achter de
ramen van de schuifpui naar buiten te kijken. Omdat het de
dag van de Nationale Tuinvogeltelling is ligt er op de ronde
eikenhouten koffietafel binnen handbereik een verrekijker.
Het is miezerig weer en wie weet wel daarom is er in de
tuin voor het huis geen vogel te bekennen.
De vogels die in de tuin voorkomen schuilen uit vrees voor
een nat verenpak zeker allemaal op plekjes waar ik met
mijn ogen niet bij kan. In de achtertuin is het al niet anders.
Alleen op het weiland aan de overkant van de sloot achter
het erf zie ik in de verte een drietal Kokmeeuwen heen en
weer lopen. Ze verleiden me niet om voor het maken van
een notitie pen en papier te pakken. Het weiland maakt
immers geen deel uit van mijn tuin.
Het is om en nabij de klok van half elf als het weer plotseling
wat opklaart. Voor de vogels in mijn tuin is dat het moment
waarop ze hebben gewacht. Ze weten niet hoe snel ze voor
het strekken van hun vleugels hun schuilplaatsen moeten
verlaten. Ik kom opeens ogen en vingers tekort. Vooral de
Pimpelmezen maken het me lastig bij het tellen van hun
aantal. Ze vliegen achter elkaar aan van boom en struik
naar struik en boom, verdwijnen voor even tussen de harde
blaren van de hulst, komen weer te voorschijn en jakkeren
naar een volgende tak. Ze piepen tsie-tsie-tsie-tsit en
schelden tsjurr- r en tsurrt-t.
Mijn Vogelgids van Peterson dank ik voor het verwoorden
van hun klanken. Een lange triller omschrijft de gids als
zilveren lachje. Het is duidelijk dat de Pimpelmezen van

hun speelkwartier genieten. Op het papier dat ik nu wel pak
noteer ik als hun aantal vijf, bijna zeker wetend dat het er
meer moeten zijn.
Ook de Koolmezen laten zich maar moeilijk tellen. Het is
van hetzelfde laken een pak, ik noteer bij Koolmees drie,
ik vermoed op z'  n minst een dubbel aantal. De andere
vogels die ik tel in het half uur dat me door Vogelbescher-
ming Nederland is gegeven zijn minder opvliegend van
aard. Drie Vinken, twee mannetjes en één vrouwtje,
scharrelen op het talud onder de berk in de tuin naar krui-
meltjes, een stel Merels doet midden op het grasveldje
hetzelfde.
In de berk pikt een Winterkoning zijn voer uit de ruwe bast,
hoger in de boom zijn drie Torenkraaien en een Turkse
tortel neergestreken. In de Hazelaar van de buurvrouw slijpt
een Ekster zijn snavel aan een tak en op een dakgoot aan
de overkant zitten drie Spreeuwen. In de extra tijd zwerft er
laag bij de grond een Vuurgoudhaantje door de tuin. Hij
vliegt van struik naar struik en blijft af en toe als een matig
gewiekste kolibrie even fladderen voor de Mahonia en het
Vetkruid in de tuin.
Aan het begin van de middag, als de vogels door verse
motregen weer naar hun schuilplekjes zijn gevlucht, mail ik
het resultaat van mijn telling naar de natuurbeschermings-
organisatie. Vervolgens surf ik naar de pagina waarop ik
kan zien hoe het er voor staat met de tuinvogelstand bij mij
in de buurt. Verrast stel ik dan vast dat mijn telling de stand
weergeeft van een heel dorp. Ben ik in Wijdenes soms de
enige vogelaar die voor de Tuinvogeltelling achter het raam
is gaan zitten?

van zo'  n 400.000 m², een oppervlakte die min of meer
overeenkomt met die van het Plein van de Hemelse Vrede
in Peking. De Amsterdamse Dam is pakweg twee voetbal-
velden groot. In tijden van zuurstofgebrek is daar plaats
voor 10.000 bomen. Toevallig genoeg is het terrein van het
Ecoproject in het Streekbos ook twee voetbalvelden groot.

(10.000 m² = 1 hectare (ha) ofwel 1 bunder)
** Het Ecoproject in het Streekbos is een gezamenlijke
onderneming van het IVN en het Recreatieschap Westfries-
land.
 

De Turkse tortel
Thomas Lont
 
De Turkse tortel (Streptopelia decaocto) is een duivensoort
die pas rond 1950 in Nederland verscheen, na zich vanuit
Turkije door heel Europa te hebben verspreid.
Voor velen zijn het romantische vogels omdat zij meestal
met zijn tweeën zijn en het mannetje luid koerend zijn
vrouwtje het hof maakt. En dan natuurlijk de naam '  Tor-
telduif'  : dat zegt genoeg. Voor anderen is het een last
omdat de duiven overal de uitwerpselen laten vallen en de
mensen met luid gekoer al vroeg wakker maken.
De vogels zijn grijs/bruin van kleur en hebben een goede
schutkleur tegen hun achtergrond. Ze lusten graag rupsen,
zaden en kleine vruchten maar ook vogelvoer zoals Dui-
venmix en Muesli zullen zij niet versmaden.
De Turkse tortel is niet mensenschuw en voelt zich in de
woonwijken bijzonder op zijn gemak. Zijn natuurlijke vijan-
den zijn Sperwers en andere roofvogels waarvan er net als
bij de Turkse tortels steeds meer verschijnen. Deze vogels
moeten ook eten.

 
De Turkse tortels bouwen nesten van takjes die trapsgewijs
onder elkaar worden gestoken tot het een soort platje met
verhoogde randen wordt. Het legsel, meestal twee eieren,
is dan min of meer beschermd tegen uit het nest vallen. De
vogels broeden een paar keer per jaar en krijgen dan één
of twee jongen die lang bij de ouders blijven.
Hoewel het gekoer niet door iedereen gewaardeerd wordt
vraag ik begrip voor de natuur en daar behoren de Turkse
tortels zeker bij.
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Activiteiten KNNV lente 2015
Jan Duyf
 
Voor een uitgebreidere uitleg van deze excursies zie
de website van KNNV Hoorn: www.knnvhoorn.nl 
 
Zondag 12 april: Vroege vogelzangexcursie 
De eerste uren van de dag zijn in het voorjaar goede mo-
menten om de vogelzang te leren kennen en ook hier baart
oefening kunst!. In april zijn nog niet alle zomergasten te-
ruggekeerd en is het vogelkoor nog geen kakafonie. We
lopen door het Julianapark in Hoorn en verzamelen om 6.00
uur bij de brandweerkazerne. Duur ± 2 uur. Excursieleider
Jan Marbus,
T: 0229 230419
Zaterdag 18 april Stinzenplantenexcursie Elswout
De oude buitenplaats Elswout aan de binnenduinrand bij
Haarlem kent een rijke flora en fauna. Er staat een oranje-
rie, een oude kweekkas voor exotische planten. Wandelen
op Elswout is jezelf verwennen. Ieder vindt er iets van zijn
gading. Onderzoeksbureau Bakker vond in 1998 op Els-
wout 67 bijzondere soorten planten, waaronder 57 soorten
stinzenplanten. We gaan kijken wat we daarvan kunnen
terugvinden. Ook voor de vogelaars en paddenstoelliefheb-
bers is Elswout interessant. Aanmelden verplicht: dit i.v.m.
het vervoer (liefst per e-mail). Vertrek van het Dampten om
9.00 uur. Excursieleider Clemens Appelman,
E: c.uitdenboogerd@quicknet.nl, T: 0229 244357
 
Zaterdag 25 april: Vroege vogelzangexcursie
Zie zondag 12 april
 
Zaterdag 2 mei: Vogelkijkdag waterberging Twisk
Inmiddels is dit al een traditie geworden: een kijkdag in de
waterberging te Twisk in samenwerking met Landschap
Noord-Holland. Gedurende deze dag zullen er telescopen
staan opgesteld om belangstellenden te wijzen op de aldaar
verblijvende vogels. Het broedseizoen is begonnen, Kievi-
ten, Bontbekplevieren en Kluten zullen op het nest zitten,
maar andere steltlopers zijn nog aan het trekken. Bijzon-
dere waarnemingen zijn niet uit te sluiten. Van 10.00 tot
15.00 uur is er een post, met informatie van zowel Land-
schap Noord-Holland als KNNV, bij het informatiepaneel
langs het fietspad. Iedereen is van harte welkom. Op de
fiets te bereiken vanuit Twisk of via grasdrogerij Den
Hartog. Auto'  s kunnen het beste aan de westkant van het
gebied geparkeerd worden, nabij de grasdrogerij. Contact-
persoon: Douwe Greydanus,
T: 0228 720119, E: d.greydanus@quicknet.nl.
 
Dinsdag 12 mei: Wandelen door Oude Niedorp
Vandaag maken wij de sprong van oud naar nieuw. Niet
dat er een oliebol of vuurwerk aan te pas komt. Nee, wij
lopen van Nieuwe Niedorp naar Oude Niedorp en weer
terug. Een tochtje van 7 kilometer langs water, polders en
een heuse ruïne. Wandelen door dorpen zoals dorpen
bedoeld zijn. Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf het
Dampten. Gaarne 24 uur van tevoren aanmelden.
Jan Duyf, T: 0228 585272, E: voorzitter@hoorn.knnv.nl
 

Zondag 7 juni: Excursie Kennemerstrand Het Kenne-
merstrand is een relatief nieuw natuurgebied van ca. 50 ha
langs de kust bij IJmuiden. Na verlenging van de Zuidpier
zette zeezand zich af in de oksel van de pier en ontstond
er een kilometers breed strand. Het duinlandschap in
wording was een sensatie aan de vastelandskust. De
strandverbreding ging ook niet voorbij aan ondernemend
IJmuiden. Er kwamen een jachthaven en een boulevard.
Ter bescherming modelleerden bulldozers een nieuwe
duinenrij langs de hoogwaterlijn. Na de "inpoldering" stond
de natuur op de afgesnoerde strandvlakte niet stil. De
plotselinge afname van dynamiek en de versnelde verzoe-
ting brachten een explosie van plantengroei teweeg,
vooral van wilgen en Duindoorns. De kleinoden van de
duinvalleinatuur dreigden echter onder het geweld van
voortrollend hout ten onder te gaan. In 2006 bundelden
vrijwilligers zich onder de naam '  Vrienden van het Kenne-
merstrand'   en namen het beheer van het gebied ter hand.
Dankzij subsidies van de Provincie Noord-Holland en an-
dere organisaties is de wildgroei van struiken flink terugge-
drongen en zijn gradiënten tot ontwikkeling gebracht. Het
project Heivlinder van 2009 en 2010 was goed voor ruim 1
hectare strandduintjes met bloemrijke vegetatie. In 2011 en
2012 werd ruim 3 hectare van de natte duinvallei vrijge-
maakt van houtopslag om Knopbies, gentianen en orchi-
deeën meer ruimte te geven. Botanisch een heel interes-
sant gebied, daardoor ook voor insecten en aangezien we
vlak bij zee zijn zullen er ook wel vogels te zien zijn. We
vertrekken om 9.00 uur van het Dampten en zullen pas in
de loop van de middag terugkeren: lunch mee. Info: An-
neloes ter Horst,
E: anneloes59@planet.nl, T: 0226 452990, M: 06
17628020.
 
Dinsdag 9 juni: Wandeling Molenroute nabij de Zaanse
Schans
De Molenroute is een rondwandeling via de Zaanse Schans
met zicht op monumentale gebouwen aan de Zaan en de
ringdijk van droogmakerij De Enge Wormer naar de Kalver-
polder en door het eeuwenoude Zaanse vaardorp Haal-
dersbroek. Aan de overkant van de Ringvaart ligt de oude
vaarpolder Wormer- en Jisperveld. Het open weidegebied
is van oudsher in trek bij vele soorten weidevogels als
Grutto, Tureluur, Kievit en Kemphaan. Wij vertrekken om
13:00 u vanaf het Dampten. Gaarne 24 uur van tevoren
aanmelden.
Jan Duyf, T: 0228 585272, E: voorzitter@hoorn.knnv.nl
 
Zaterdag 13 juni Excursie naar de Biesbosch
De Biesbosch is een gebied dat al eeuwen door de mens
gebruikt wordt. De activiteiten van de mensen hebben voor
een groot deel bepaald hoe het gebied er nu uitziet. Het
was een rijk gebied; er werd veel door de mens geoogst.
Riet, biezen, wilgentenen, vis en vogels waren belangrijke
bronnen van inkomsten. De traditionele gebruiken zijn
veelal verdwenen. Door natuurontwikkeling zijn weer
nieuwe natte gebieden aan de Biesbosch toegevoegd. De
Biesbosch was oorspronkelijk polderland. De Sint-Elisabe-
thsvloed in 1421 veranderde het in een binnenzee. Dankzij
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het water uit Maas en Waal werd het een zoetwaterdelta-
gebied. Uit zand en rivierslib ontstonden zandplaten.
Vooral biezen groeiden daar goed op. Vandaar de naam
'Biesbosch'. Door de geringe aanmeldingen tot heden toe
is besloten om geen bus te huren, maar met eigen vervoer
te gaan. Tijdig aanmelden is noodzakelijk voor de organi-
satie. Excursieleider Gerrit de Weerd, E: 4gdew@gmail.
com, T: 0228 585577, M: 06 49968720
 
Zondag 28 juni: Jaarlijkse Publieksexcursie Libellen en
Vlinders (KNNV Haarlem) in de Amsterdamse
Waterleidingduinen
Onder deskundige leiding van KNNV Haarlem valt er veel
schoons te beleven. Neem voor de excursie stevig schoei-
sel en een lunchpakketje + drinken mee. Entree kost € 1,50

en voor € 2,- kunt je de auto parkeren bij de Oase. We
vertrekken om 10.30 uur van het Dampten. Gaarne 1 week
van te voren aanmelden bij de insectenwerkgroep@knn-
vhoorn.nl, dan weet men in Haarlem of zij extra begeleiding
moeten inschakelen. De inleiding zal om 12.00 uur plaats-
vinden bij het bezoekerscentrum van de Amsterdamse
Waterleidingduinen bij ingang De Oase. Aansluitend gaan
we het veld in. Tijdens de excursie zal aandacht worden
besteed aan de leefwereld en voortplanting van libellen en
de soorten die in de AWD voorkomen. De vlinders die we
tegenkomen worden niet vergeten. De excursie zal maxi-
maal 2 uur duren. Kinderen zijn ook welkom.
Informatie bij Frans Koning, T: 023 5289009
 

Vacature Coördinator scholenwerk
Bestuur
 
Gezocht: Coördinator scholenwerk IVN West-Friesland
 
Het IVN West-Friesland is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie die is aangesloten bij de landelijke IVN-organisatie.
Belangrijke speerpunten van de organisatie zijn educatie en duurzaamheid.
Het IVN West-Friesland is actief vanuit de vestiging in het Streekbos Paviljoen in het Streekbos te Bovenkarspel en
de nevenvestiging in het Egboetswater te Hauwert.
Elke zondagmiddag is het gebouw in Bovenkarspel voor bezoekers toegankelijk. Regelmatig worden tentoonstellingen
met een natuurthema verzorgd. In de weekenden worden op diverse locaties in West-Friesland natuurevenementen
georganiseerd naast lezingen in het Streekbos Paviljoen.
Een belangrijk speerpunt van het IVN is de scholenwerkgroep. Deze werkgroep biedt excursies, leskisten en lessen
aan die vnl. zijn gericht op het basisonderwijs. De excursies vinden zowel plaats in het Streekbos als het Egboetswa-
ter en enkele andere locaties. 
Via een digitaal programma is het mogelijk voor de basisscholen in West-Friesland het aanbod te bekijken en te
boeken. In het scholingswerk vindt samenwerking plaats met het MAK in Hoorn en de Witte Schuur in Enkhuizen.
 
De scholenwerkgroep is op zoek naar een onbezoldigd coördinator van het scholenwerk per 1 mei a.s. De huidige
coördinator heeft te kennen gegeven op deze datum te stoppen.
De functie houdt in, om onder toezicht van het bestuur van het IVN en in samenwerking met de kernploeg scholen,
de vrijwilligers binnen het scholenwerk aan te sturen.
 
Omschrijving van de werkzaamheden die bij deze functie horen (delen hiervan kunnen in overleg worden
gedelegeerd): 
Het bijeenroepen en voorzitten van het overleg met de kernploeg. Het voorzitten van vier inroosterbijeenkomsten per
jaar waarbij op grond van de gedane boekingen de gidsen worden gekoppeld aan de geboekte excursies.
Het onderhouden van contact met het bestuur, de scholen en de gidsen.
Het werven van gidsen.
Bijwonen van het regulier overleg met het MAK en de Witte Schuur.
Het aansturen van de beheerder van het digitale programma.
 
Heeft u zowel affiniteit met de natuur als met de schooljeugd, dan is deze vrijwilligersfunctie wellicht iets voor u. Bij
interesse kunt u contact opnemen met Hans Verhoeven, j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
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IVN-activiteiten
Frieda Bus
 
Beste IVN-er, U bent lid van het IVN en krijgt het vereni-
gingsblad '  Alchemilla'  . Hierin leest u over de vele, vele
IVN-activiteiten waarmee het IVN bezig is. Bent u gepen-
sioneerd, in de VUT, wilt u meer bij een vereniging bezig
zijn, op een andere manier invulling geven aan uw leven of
sociaal meer met mensen samen bezig zijn, dan kunt u
overwegen om u aan te melden als actief vrijwilliger bij het
IVN West-Friesland.
 
Het IVN, afdeling West-Friesland in het Streekbos Pavil-
joen, heeft sub afdelingen, zoals:
Schoolbezoeken
We ontvangen klassen met verschillende niveaus, groep 1
t/m 8. Wij geven het hele jaar door schoolactiviteiten over
lente-, zomer-, herfst- en winter, het kabouterpad, zoogdie-
ren, kruiden en bezoeken gemalen en de natuur in de
omgeving.
Wij geven ook binnen activiteiten in het Streekbos te Bo-
venkarspel of '  t Egboetswater; de IVN-dependance in
Oostwoud.
Publieksactiviteiten 
Vrijwel elke zondagmiddag bieden we een afwisselend
programma aan met volwassenen-, gezins- of kinderenac-
tiviteiten.
De Alchemilla
IVN West-Friesland heeft een prachtig verenigingsblad.
Vindt u het leuk om te redigeren of om 4 x per jaar, thuis
op uw eigen computer, het blad op te maken? Wij zoeken
naarstig naar uitbreiding van de redactie.
De Natuurkoffer 
De natuurkoffer is in 2014 ontwikkeld. Met deze koffer gaat
het IVN de verzorgingshuizen langs. In de koffer zitten
onder meer Cd'  s met natuurgeluiden. We nemen geurige
kruiden en planten mee en vertellen aan de aandachtig

luisterende ouderen over de natuur.
Het Ecoproject 
Dit is een gebied, in het Streekbos, dat op een ecologische
manier wordt onderhouden door enthousiaste IVN-ers. Er
zijn een aantal '  werkdagen'   per jaar. Dit zijn zeer gezel-
lige dagen. Lekker samen buiten bezig zijn en tevens de
natuur verfraaien.
De Knotgroep
Deze groep '  werkt'   vooral in de wintermaanden en knot
de wilgen tot de bekende oer Hollandse boom.
Wandelingen 
Het ontwikkelen van nieuwe wandelingen is leuk om te
doen, maar arbeidsintensief.
Fluisterboot 
Hebt u een vaarbewijs, geen boot en wilt u weer varen door
de poldersloten? Wij zoeken schippers die hun klein
vaarbewijs hebben!
Weidevogelwerkgroep 
In het voorjaar zoeken naar nesten van weidevogels in het
oer-Hollandse weidelandschap. Samenwerken met colle-
ga-beschermers en boeren. Luisteren naar de vogels en
tegelijk weten dat je ze beschermt. Mooier kan het niet.
 
Heb je interesse? Neem dan contact op met Frieda Bus, T
0228 541489. Wij maken een afspraak en in een gesprek
komt snel genoeg naar voren waar uw voorkeuren liggen
om in een van de IVN subafdelingen actief te worden. Het
adres van het IVN afd. West-Friesland is: Bezoekerscen-
trum in het Streekbos Paviljoen Veilingweg 21A, 1611 BN
Bovenkarspel
T 0228 520486 E info@ivn-westfriesland.nl
Wilt u meer informatie kijk op onze IVN website: www.ivn-
westfriesland.nl
 

Vacature Redactiecommissie Alchemilla
Redactie
 
HERHAALDE OPROEP
 
Vanaf het zomernummer 2015 heeft de Redactiecommissie van de Alchemilla een vacature wegens vertrek van een
van de leden. Wij zijn op zoek naar iemand die de opmaak en lay-out van de Alchemilla wil verzorgen.
De Alchemilla wordt gedrukt bij de firma Editoo in Arnhem. Editoo heeft software ontwikkeld waarmee het blad wordt
samengesteld. Deze software is speciaal ontwikkeld voor verenigingen en gebruiksvriendelijk opgezet, ook voor de
zogenaamde '  digibeten'   onder ons.
Bovendien zal degene die deze functie overneemt in de gelegenheid worden gesteld een workshop van een dagdeel
bij Editoo te volgen.
De werkzaamheden kunnen vanaf huis op de eigen computer worden verricht.
 
Heb je altijd al iets voor het IVN West-Friesland willen doen en spreekt het je aan om dit thuis te kunnen doen, meld
je dan aan bij Hans Verhoeven: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland of Marga Scherer: m.scherer@ivn-westfriesland. Zij
kunnen je ook meer vertellen over de redactiecommissie en deze vacature.
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Braakballen pluizen
Ria de Graaf
 
Op woensdag 25 februari komt om 18.30 uur de eerste
pluizer binnen en mag een mooi plekje zoeken in de Inco-
teczaal. Niet veel later komen er nog een paar kinderen met
hun ouders en voor we het weten gaan we er tafels en
stoelen bij zetten. We zitten nu met 17 kinderen en 8 ouders
druk te pluizen. Waar we eerst nog 'hu, eng, vies'   horen
wordt gewoon hard gewerkt.
 
Tijd voor wat informatie over het pluizen met de beamer.
Dorien Hoogenboom vertelt wat de bedoeling is van deze
avond. Zij werkt bij Landschap Noord-Holland en doet on-
derzoek naar de leefgebieden van de kleine zoogdiertjes
in Noord Holland. Die zijn terug te vinden in de braakballen
van de Kerkuilen. De vindplaats van de braakbal wordt
genoteerd (rond de broedplaats) en inhoud ervan wordt
onderzocht op welke soort muis of rat de uil gegeten heeft.
Kerkuilen staan er om bekend dat ze alles eten dus daarom
krijg je een goed beeld van de soorten zoogdieren (en soms
vogels, amfibieën en reptielen) die rondom de broedplaats
leven. Zo kunnen verspreidingskaarten worden gemaakt
van waar zo'  n zoogdier wel of niet leeft.
Wat zit er veel in die braakbal aan botjes en schedeltjes,
soms wel 5 schedeltjes van een muis in 1 bal. Met behulp
van een loep en zoekkaarten kan je zien hoe een kaakje
eruit ziet van de spitsmuis of de woelmuis.
 
Dorien onderzocht alle schoongemaakte kaakjes om te
noteren om welke soort spitsmuis of woelrat het ging. Er
waren ook een paar ervaren pluizers die meehielpen en zo
kregen we een heel mooi eindresultaat aan het einde van
de avond. In totaal zijn er 162 prooidieren gepluisd; Veld-
muis 89 Huisspitsmuis 65 Dwergmuis 2 Bruine rat 3 Bos-
spitsmuis 2 vogel 1.
 
Landschap Noord-Holland is heel blij met deze onderzoeks-
avond en bedankt de pluizers voor het pluizen en zien hen
volgend jaar graag weer terug komen.
 

 
April. Het weer wordt steeds aangenamer. Zonnetje erbij
en daar zijn de eerste lentekriebels.
Vogels krijgen nestkriebels, de takjes, pluisjes, veertjes en
wat al niet meer, zijn niet aan te sjouwen. Mensen krijgen
grote-schoonmaak-kriebels: het huis wordt binnenstebui-
ten gekeerd en allerlei kriebelbeesten komen uit hun
schuilplaats te voorschijn. 
 
Hoewel ik geen last heb van de grote-schoonmaak-kriebel
heeft de caravan zijn jaarlijkse poetsbeurt nodig. Die staat
het hele jaar buiten onder een afdak. Je raadt het al: vol
met spinnen.
 
Spinnen genieten een beschermde status in Nederland en
daarom mag je ze niet doden. Ik zal tientallen spinnen
moeten verhuizen. Er zijn apparaatjes in de handel waar-
mee je de spin oppakt en ergens anders weer de vrijheid
teruggeeft.
 
Dat zie ik mezelf niet gaan doen. Eerst maar eens met de
ragebol er langs. Tenslotte hebben ze acht pootjes dus
kunnen ze best zelf lopen. Fascinerend om er naar te kijken.
De meeste rennen weer terug.
Voor ze de kans krijgen om hun plekje in de nemen gaat er
een emmer sop overheen (over de caravan wel te verstaan).
Even boenen, afspoelen en in de was. Een paar uur later
kijk ik trots naar een blinkend schone caravan. Helaas, niet
voor lang.
 
De volgende dag loop ik naar buiten en constateer dat de
achterkant van de caravan opnieuw vol zit met spinnen
(poep). En dat niet alleen..... het eerste slachtoffer is ook
al gevallen. Om moedeloos van te worden.
Ik zucht en vraag me hardop af: "Waarom hebben spinnen
een beschermde status? "
 Braakballen pluizen

Foto: Ria de Graaf

Column 
Lentekriebels
Marianne Ouwerkerk 
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Activiteitenoverzicht IVN West-Friesland lente 2015
Tentoonstellingsthema in ontvangstruimte: Poeppret
Expositie Incoteczaal: Natuurfoto’s Marianne Ouwerkerk
 
4 apr Inventarisatie Egboetswater
Alle bijzonderheden aan flora en fauna in kaart brengen.
Deelname vrij voor volwassenen. 
Verzamelen bij het Egboetje in Oostwoud om 9.30 uur. Pas
kleding en schoeisel aan.
5 apr 1e Paasdag gesloten 
6 apr 2e Paasdag Gezinsactiviteit: Paaskuikens 
Vanaf 14.00 uur zijn er kwartels en kuikens te zien van
Kinderboerderij SKIK in de Incoteczaal van het Streekbos
Paviljoen. Alles over eieren, broeden en het piepkuikenle-
ven. 
8 apr Kinderactiviteit: Lente in het Egboetswater
Voorjaarskriebels? Naar buiten! Kikkervisjes, molsholpen
en kriebelbeestjes tijdens de wandeling door het terrein in
lentepracht om 14.00 uur bij het Egboetje in Oostwoud,
afslag Hauwert. 
11 apr Inventarisatie Streekbos 
Verzamelen om 9.00 uur met koffie bij IVN in het Streekbos
Paviljoen. Van 9.30 uur tot de middag meehelpen met in-
ventariseren. Deelname vrij voor volwassenen.
12 apr Gezinsactiviteit: Schatten van ratten 
Rationia laat zien hoe schoon, lief en intelligent tamme
ratten zijn om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
De tamme ratten zijn ‘filmsterren’ en bekend bij film en te-
levisieopnames. 
13 apr Inventarisatie Egboetswater
Alle bijzonderheden aan flora en fauna in kaart brengen.
Deelname vrij voor volwassenen. 
Verzamelen bij het Egboetje in Oostwoud om 13.00 uur. 
15 apr Gezinsactiviteit: Vogels in het Egboetswater 
Vogelaars van alle leeftijden verzamelen om 14.00 uur bij
het Egboetje voor wandeltocht door terrein Egboetswater
met thema (water)vogels. IVN heeft eventueel een verre-
kijker beschikbaar. 
19 apr Gezinsactiviteit: Egels van de Bonte Piet
Alles over egels bij IVN om 14.00 uur in het Streekbos
Paviljoen. Daarna worden er ‘opvangegels’ uitgezet in het
Streekbos. Hoe komen deze kwetsbare insecteneters de
winter en zomer door? 
20 apr Paddenstoelenstudiegroep PWF inventariseert
het Streekbos op zwammen
Start 13.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Nadien
microscopisch onderzoek. Volwassenen aanmelden: Wil
Stelling 0228 315307. 
26 apr Gezinsactiviteit: Op keuteljacht in het Streekbos
Wie doet mee? Aanvang 14.00 uur bij IVN in het Streekbos
Paviljoen. Na de wandeling samen een lekkere (eetbare)
keutel maken! Zie tentoonstelling over poep in het Pavil-
joen. 
26 apr Gezinsactiviteit: Naaktbloeiers en stinzenplanten
Tulpenbloei in omgeving Egboetswater en volop stinzen-
planten in het voormalig sneeuw klokjesterrein. Aanvang
wandeling 14.00 uur bij het Egboetje aan de Liederik 15,
Oostwoud.
 
3 mei Gezinsactiviteit: Bloemenbom voor blije bijen
Start om 14.00 uur met introductie bij IVN in het Streekbos
Paviljoen en daarna zaadbommen strooien tijdens lente-
wandeling in het Streekbos. 

3 mei Gezinsactiviteit: Egels van de Bonte Piet 
‘Opvangegels’ worden uitgezet in het Egboetswater.
Vooraf uitleg om 14.00 uur in het Egboetje, in Oostwoud,
afslag Hauwert. Egels zijn beschermde, nuttige beesten en
verdienen aandacht. 
9 mei Inventarisatie Streekbos - zie informatie en tijd
van 11 april
10 mei Gezinsactiviteit: Moederdagvaartocht 
De fluisterboot vaart op gezette tijden vanaf 14.00 uur. In-
stappen op de steiger van het Streekbos Paviljoen. Onder-
weg aandacht voor dieren, planten langs de waterkant.
Aanmelden: Pieter Karel 06 53259822, € 2.50 p.p./ € 1,-
per kind.
11 mei Inventarisatie Egboetswater – zie informatie en
tijd van 13 april
17 mei Volwassenenactiviteit: Vroege vogels zingen
Vroeg op voor vogeltocht door het Streekbos. Start om
07.00 u bij IVN in Streekbos Paviljoen. Pas kleding en
schoeisel aan. Aanmelden wandeltocht: Hans Verhoeven
0228515137.
17 mei Gezinsactiviteit: Land- en waterschildpaddden
Om 14.00 uur inloopspreekuur bij IVN in het Streekbos
Paviljoen over de verzorging van deze koudbloedige rep-
tielen door Mychel Cornelissen. Waterschildpadden aan-
wezig. 
24 mei 1e Pinksterdag Gezinsactiviteit: Takkenverhalen 
Elke boom en struik heeft zijn eigen kenmerk en verhaal.
Start van Streekboswandeling om 14.00 uur bij IVN in
Streekbos Paviljoen o.l.v. bomenspecialist Peter Buijsman.
Leuk en leerzaam. 
24 mei Volwassenenactiviteit: Bijenexcursie
Imker Willem Nijhuis vertelt over bijenvolken, honing en
varroamijt om 14.00 uur bij het Egboetje in Oostwoud.
Aansluitend wordt een wandeling door het terrein gemaakt
naar de insectenhotels.
31 mei Gezinsactiviteit: Medicinale kruiden
Twee medische kruidenkundigen geven advies over ‘goed
groen’ in het Streekbos. Start wandeling 14.00 uur bij IVN
in het Streekbos Paviljoen. Maak kennis met medicinale
planten in de natuur. 
 
7 juni Gezinsactiviteit: Waterleven 
Met hengels, netjes en zoekkaarten verantwoord leren
vissen in het Streekbos en ontdekken wat er allemaal in het
water leeft. Verzamelen om 14.00 uur bij IVN in Streekbos
Paviljoen.
8 juni Inventarisatie Egboetswater – zie informatie en
tijd van 13 april
13 juni Kinderactiviteit: Spannende slootjes
Onder water gebeurt van alles, een wondere wereld. Wa-
terdiertjes vangen en een naam geven met een zoekkaart
om 14.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15 in Oostwoud,
afslag Hauwert. 
13 juni Inventarisatie Streekbos - zie informatie en tijd
van 11 april
14 juni Open Dag Recreatie & Sport Streekbos 
Watersport- en survivalactiviteiten rondom de plas van
11.00-16.00 uur.
Boekenmarkt bij IVN 2e hands boeken voor kleine prijsjes
in de Incoteczaal van 12.00-16.00 uur. 
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Gratis varen met de IVN-fluisterboot op gezette tijden. 
Waterdiertjes vangen in de supersloot van het Streekbos
met schepnet, loepjes en zoekkaarten. Verzamelen om
14.00 uur bij IVN in Streekbos Paviljoen. 
21 juni Vaderdagactiviteit: Varen en Lekker naar de boer
Open Stal van 11.00 – 17.00 uur op de Schapenstreek, De
Gouw 57a, 1614 MB Lutjebroek. Vanaf 13.00 uur twee
vaartochten met IVN-fluisterboot naar De Weelen Slootwa-
teronderzoek in samenwerking met KNNV. Opgave Gé
Kenter 06 55733077. Kosten vaartocht: € 2,50 p.p./ € 1,-
per kind. 
28 juni Gezinsactiviteit: Eten uit de natuur
Ria Berga geeft advies en recepten om zelf allerlei lekkers
van natuurproducten te maken, met proeverij van vlierap-
pelsap en walnotenlikeur. Start 14.00 uur bij IVN in Streek-
bos Paviljoen. 
28 juni Gezinsactiviteit: Turegluren naar vogels
Geen vliegtuigen maar vogels spotten in het Egboetswater.
Twee deskundigen leren deelnemers waar en hoe men
moet kijken om vogels te ontdekken. Pas kleding en
schoeisel aan bij nat weer. Start om 10.00 uur bij het Eg-
boetje in Oostwoud. IVN-verrekijker beschikbaar.

Deelname aan activiteiten is kosteloos, tenzij anders ver-
meld. Men kan een vrijwillige bijdrage geven of lid worden.
Het lidmaatschap kost € 22,50 per jaar. Leden ontvangen
het afdelingsblad Alchemilla en het landelijke IVN-blad
Mens en Natuur. 

Cursusnieuws
Astrid Bijster
 
Natuurgidsencursus
De natuurgidsencursus vordert gestaag. In januari 2014
begonnen we met de natuurgidsencursus en in juni 2015
volgt de diploma-uitreiking. De tijd vliegt voorbij. We zijn
bezig met de laatste lessen. De cursisten werken allemaal
aan hun eindpresentaties. En als het goed is hebben we er
straks 25 natuurgidsen bij. Begin juni gaan we naar Texel
om bij te komen van alle drukte en om de natuurgidsencur-
sus goed af te sluiten. Een week later is dan de diploma--
uitreiking in het Streekbos Paviljoen. Veel van de cursisten
zijn nu al actief binnen de vereniging.
 
Groencursus
In het najaar willen we een groencursus organiseren voor
iedereen die op de wachtlijst staat voor de natuurgidsen-
cursus en natuurlijk ook voor andere belangstellenden. In
de volgende Alchemilla hierover meer.
 
Werkgroep DKV (provinciaal georganiseerde trainingsdagen)
We zijn op provinciaal niveau nog maar met een heel klein
groepje om trainingsdagen en lezingen te organiseren.
Toch proberen we een en ander op te zetten en krijgen we
hopelijk nog wat versterking.
Waarschijnlijk is er op zaterdag 12 september wederom een
training actieve natuurverkenning door Ton Lommers. Hier
kunnen 20 natuurgidsen aan meedoen. Een aanrader voor
iedereen. Een uitnodiging voor deze dag volgt later.
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