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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 € 24 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/Penningmeester: Gé Kenter
T: 0228 513362
E: g.m.kenter@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
Eleonora de Boer
T: 06 54254117
E: e.de.boer@ivn-westfriesland.nl
Pieter Hermans
T: 0228 317569
E: pccj.hermans@ivn-westfriesland.nl
Ruud Dijkstra
T: 06 1259953
E: r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl
Geert Veldhuis
T: 06 52618372
E: g.r.veldhuis@ivn-westfriesland.nl

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:
Hans Verhoeven, T: 0228 515137
E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl 
Michelle Prins, T: 06 22049814
E: m.prins@ivn-westfriesland.nl
Lisbeth van Lintel, T: 0228 517005
E: l.van.lintel@ivn-westfriesland.nl
Joke Tilgenkamp, T: 0229 235101
E: j.f.tilgenkamp@ivn-westfriesland.nl
 
Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis (zie bestuur)
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten/Scholenwerk: Frieda Bus
T: 0228 541489, E: f.bus@ivn-westfriesland.nl
Ledenadministratie/Website: Rob den Hartog
T: 0228 517593, E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: Han Oranje
T: 0228 523266, E:h.oranje@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen (zie Bestuur)
Werkgroep Knotten : Rob Rijswijk
T: 0228 561642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Ecoproject: 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
T: 0228 515137, E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Egboetje: Ruud Dijkstra (zie bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228 315307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer: Marianne Ouwerkerk
T: 0228 582303, E: m.ouwerkerk@ivn-westfriesland.nl

Foto's
Foto voorkant:
Aalscholver in broedkleed
Foto:Hans Verhoeven
 
Foto achterkant:
Artis 28 februari 2018; Nijlgans met pullen in de sneeuw
Foto: Hans Verhoeven
 
 
 Sponsors
 
Sponsors :
ABZ Seeds,pagina 10
Autobedrijf Julius,pagina 4
WFO Notarissen, pagina 14

2



Voorwoord
 
Geert Pietersen
 
Het was een rare winter dit jaar. Er viel geen peil op te
trekken. In december werden we verrast door een zware
sneeuwstorm, dat wekte verwachtingen voor het vervolg.
Maar er was geen vervolg zodat we eind februari al aan de
lente dachten. En dat was valse hoop, want februari eindig-
de met de laagste temperaturen sinds jaren, we konden
zelfs weer schaatsen. Daarna kwam de dooi net zo snel als
de winter weer was begonnen. Nu wordt het gauw lente,
dachten we. Maar nee... nu ik dit voorwoord schrijf is het
buiten drie graden en wordt weer matige vorst voorspeld.
We zullen weer op de lente moeten wachten. Toch kan ik
hier ook wel weer van genieten, het hoort allemaal bij de
natuur en die laat zich niet sturen, maar verrast ons steeds
weer en daar houden wij IVN-ers toch ook wel van.....Maar
er zijn ook voorspelbare gebeurtenissen zoals de Algeme-
ne Ledenvergadering die elk jaar rond deze tijd gehouden
wordt, zo ook dit jaar. Het is altijd een belangrijk moment in
het bestaan van de vereniging. Het bestuur legt verantwoor-
ding af over- en vraagt goedkeuring van de leden voor het
gevoerde beleid. Ook wordt een idee gegeven over de
plannen voor de komende jaren. Die zijn dit jaar door alle
werkgroepen opgegeven. Veel daarvan kan worden uitge-
voerd, maar niet alles is haalbaar, zo bleek in de vergade-
ring. Daarvoor ontbreken ons de middelen. Toch is het goed
om op deze manier te werken want zo wordt duidelijk wat
we met z' n allen willen.De ALV is ook het moment van de
wisselingen in het bestuur. Rob den Hartog is uit het bestuur
teruggetreden als penningmeester, maar hij blijft als IVN-lid
wel de financiële administratie doen. Ook de ledenadmini-
stratie en de website zal hij blijven verzorgen. Gé Kenter
zal in het bestuur optreden als secretaris/penningmeester.
Ikzelf zal per 1 september 2018 terugtreden als voorzitter
en lid van het bestuur. Gelukkig kunnen we Ruud Dijkstra
en Geert Veldhuis als nieuwe bestuursleden verwelkomen.
Geert Veldhuis zal per 1 september mij als voorzitter opvol-
gen. In de notulen verderop in deze Alchemilla kun je het
hele verslag van de vergadering lezen.
Verder geeft deze Alchemilla ook een mooi beeld van de
vele activiteiten waar je aan mee kunt doen of die je kunt
bezoeken. Zo kun je mee op het IVN-Zomerkamp in het
Land van Heerlijkheid bij Nijmegen. Alleen al vanwege de
titel zou je mee willen gaan, maar het programma is ook
veelbelovend en wordt gegeven in een prachtig natuurge-
bied. Dichter bij huis valt ook veel te beleven, kijk maar in
het activiteitenoverzicht voor de komende maanden, daar
is voor elk wat wils. Of maak een tochtje naar het Drachter-
veld en stop dan een uurtje bij de oeverzwaluwwand, daar
zijn alle huizen door mens en zwaluw op orde gebracht en
waarschijnlijk wel allemaal bewoond. Het aan- en afvliegen
van de zwaluwen is een fantastisch gezicht.De Jaarrond
Tuintelling vind ik een aanrader. Uit ervaring kan ik zeggen
dat het leuk is en bijna verslavend; je ontdekt steeds meer
van alles wat er leeft, maar ook wat er gebeurt.Tenslotte de
Natuurgidsenopleiding, die is alweer in de eindfase beland.
De cursisten werken aan hun eindpresentaties en dat is een
behoorlijk intensief onderdeel van de cursus. Ik wens ze
allemaal veel succes met hun project. En voor ons allen
een mooie lente met veel natuurbeleving gewenst.

Jaarrond Tuintelling, mee-
doen is leuk!
 
Wil Stelling
 
Hadden jullie ook goede voornemens voor 2018 gemaakt?
Ik wel, sommige zijn al weer uitgesteld tot 2019…., maar
met de Jaarrond Tuintelling ben ik begonnen en dat doe ik
nog steeds. En het is zo leuk, dat ik er zeker mee door ga.
 
Wat houdt het in?
 
In de eerste plaats genieten van mijn tuin, maar dat deed
ik al. En dan nu meer gestructureerd kijken wat er allemaal
groeit en leeft. Dat doe ik dan elke week. Tot nu toe heb ik
20 verschillende vogels gezien die komen eten van het
speciale vogelvoer of van de zaden die nog aan planten
zitten. Ook de eerste bloeiende planten: Sneeuwklokjes en
Winteraconiet komen op de lijst.
Het voordeel van deelname is dat je veel gerichter gaat
kijken. Elke dag even door de tuin lopen en opschrijven of
fotograferen wat je ziet. Vervolgens geef ik 1x per week de
resultaten door op de site: www.tuintelling.nl.
Dan hebben de waarnemingen ook nog een doel voor al-
lerlei instanties die de stand van de natuur in Nederland
onderzoeken.
Er zijn diverse IVN-ers (o.a. Hans Verhoeven) die hier ook
aan mee doen, en je kunt een link leggen, zodat je elkaars
waarnemingen kunt raadplegen. Ook niet-IVN-ers zetten
waarnemingen op deze site, bijvoorbeeld tuinliefhebbers
uit je eigen buurt.
Zo merk je dat je tuin niet alleen leuk is voor jezelf.

Koolmees
foto Wil Stelling
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wild. Als ze al niet opgegeten zijn door roofvogels, gemar-
teld door katten, onder een auto zijn beland of verhongerd.
En als we toch bezig zijn: je kunt ook luizen krijgen of
vlooien, teken, hondsdolheid, you name it. Of je krijgt het
parapokkenvirus van de Grijze eekhoorn, je sterke neef die
daar zelf heel goed tegen kan. Lekker dan.
 
Kortom: ik denk er bij nader inzien nog maar even over na.
Wellicht word ik toch liever Capibara. Tot slot een Eekhoor-
n-limmerick (van mezelf na een biertje):
 
Een Eekhoornenpaartje in Limmen
Placht steeds in spoorbomen te klimmen
Totdat op een dag
De machinist het toch zag
En schreeuwde:"Ja, nu effen dimmen!"  
 

Eekhoorn in z'n element
Foto: Hans Verhoeven

Eekhoorn
Marian Torenbeek 
 
Als iemand mij vraagt welk dier ik zou willen zijn, antwoord
ik zonder aarzelen: een Eekhoorn natuurlijk! Wat is er nou
leuker dan de hele dag superlenig door het bos rennen en
in bomen klimmen, lekker een paar nootjes knabbelen en
daarna met een volle pens in een holletje slapen. En dan
vindt iedereen je ook nog eens mooi, lief en schattig!
 
Maar ter zake: de rode of gewone Eekhoorn heeft de mooie
doopnaam Sciurus vulgaris. Die naam kreeg hij van Linna-
eus precies twee eeuwen voordat ik zelf het levenslicht zag.
 
Hij hoort bij de orde van de knaagdieren, mijn favoriete
diergroep. Op het wereldkaartje zie je waar hij leeft, lang
niet overal op aarde dus.
 
Het diertje weegt zowat niks, met drie gehaktballen heb je
het wel gehad, het is natuurlijk voor een groot deel staart-
pluim en dat weegt niet veel.
 
Net als bij ons wordt zijn vacht wat grijzer als hij ouder wordt.
Misschien valt hij dan ook wel eens uit een boom, net zoals
ik van de fiets val, maar dat weet ik niet zeker. Ja, en dan
dat klimmen in bomen! Met zijn staart stuurt hij en de
klauwtjes op zijn poten zorgen voor een soepele en trefze-
kere landing. Tijdens de sprong spreidt hij alle vier de
pootjes en maakt dan een soort zweefvlucht. Zo cool. 
 
Ze schijnen ook te kunnen zwemmen, maar ik zou zo'n
lekker warm vachtje niet nat willen maken.
 
Hij eet trouwens niet alleen nootjes, maar ook verse
knoppen, paddenstoelen, boomschors en zelfs insecten,
eieren en jonge vogeltjes. Dat laatste valt me erg tegen.
 
In de herfst stopt hij het halve bos vol met noten voor de
winter en heeft daarvoor natuurlijk een fenomenaal geheu-
gen nodig, dat zou ik dus ook best willen hebben.
 
Nog wat: in Finland gebruikten ze eekhoornvachtjes als
betaalmiddel voordat er muntgeld was. Bizar. Dan heb ik
toch liever een penseel van eekhoornstaartharen, schijnt
lekker te verven.
 
Ja, en dan zijn holletje. Jammer genoeg houdt hij geen
winterslaap, maar maakt wel een heerlijk nest hoog in de
boom, met een prachtig uitzicht dus. Lekker een beetje
meedeinen als het waait, wat een weelde. Mos aan de
binnenkant, daar kan geen slaapzak tegenop.
 
Als de kleintjes worden geboren, wordt het nest extra be-
kleed met mos. Die kleintjes zijn zo mogelijk nog schattiger
dan pa en moe. Ze worden na een dikke maand geboren,
in het voorjaar of wat later als er te weinig eten is. Ik neem
aan dat ze dan ook later paren. Als baby-Eekhoorn heb je
direct al een paar broertjes en zusjes, ook al zo gezellig.
Heerlijk twee maanden met mama in het nest en warme
melk drinken. Daarna de wijde wereld in en over een jaar
gewoon je eigen gezin opstarten. Helaas is de lol er na een
jaar of vijf vanaf, veel ouder worden Eekhoorns niet in het
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Activiteitenoverzicht IVN
West-Friesland april t/m juni
2018
 
Toos Brink en Frieda Bus
 
Maandag 2 april - 2e Paasdag
Gezinsactiviteit: Paaskuikens op bezoek
Kom kijken naar de uitgebroede kip- en kwartelkuikens
van Kinderboerderij SKIK die te bewonderen zijn bij
IVN in het Streekbos Paviljoen. Met een film, quiz en infor-
matie “Over de kip en het ei” vanaf 14.00 uur.
 
Zondag 8 april 
Kinderactiviteit: Lente in het Egboetswater
Wandeling over natuurpad in lentetooi. Start om 13.00 uur
bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Laarzen aanbevolen.
 
Zaterdag 7 april
Provinciale NH leden ontmoetingsdag Van 9.15 - 16.00
uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Met workshops, vaar-
en wandelexcursies. Aanmelden via www.ivn.nl/provincie/
noord-holland/aanmelden-noord-hollandse-ledendag
 
Zondag 8 april 
Gezinsactiviteit: Egels te kijk 
Bewonder de egels van De Bonte Piet en ga samen
het Streekbos in om ze vrij te laten. Start 14.00 uur
met informatie over herkomst, voedsel en verzorging van
egels bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
 
Zondag 8 april 
Kinderactiviteit: Lente in het Egboetswater
Het frisse groen barst los. Ga-je-mee-wandeling over het
natuurpad in lentetooi. Hoor de vogels! Start om 13.00 uur
bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud.
 
Maandag 9 april
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater
Meehelpen flora en fauna te onderzoeken en in kaart
brengen. Aanvang 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,
1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert. Info: Ria de Graaf 06
40392703.
 
Zaterdag 14 april 
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos
Samen zie je meer, kom meekijken en vastleggen. Verza-
melen om 9.00 u - start 9.30 u en tot de middag inventari-
seren. Info: Hans Verhoeven 06 18903922.
 
Zondag 15 april
Gezinsactiviteit: Egels van de Bonte Piet
Na uitleg over het egelleven zullen de opvangegels  worden
uitgezet tijdens de wandeling door het Egboets-terrein. Start
13.00 uur bij het Egboetje,  Liederik 15,1678 JC Oostwoud,
afslag Hauwert.
 
Zondag 15 april
Gezinsactiviteit: Lentegroene bomen
De bomen lopen uit na hun ‘winterslaap’ en er valt veel

bijzonders over bomen te ontdekken tijdens een wandeling
o.l.v. IVN-gidsen. Aanvang 14.00 uur bij IVN in het Streek--
bos Paviljoen.
 
Zondag 22 april
Gezinsactiviteit: Ontdek de lente in het Zanddepot
Wandeling door afgesloten natuurgebied met bijzondere
flora, fauna en historie. Verzamelen om 14.00 u bij de poort
van SBB, Dijkgraaf Grootweg/Grootslagweg Andijk. Advies:
stevige schoenen of laarzen aandoen.
 
Zondag 22 april
IVN 2e hands Boekenmarkt 
Boekenkoopjes voor groot en klein van 12.00 – 16.00 uur
in de ontvangstruimte van het Streekbos Paviljoen.
Boeken over? Afgeven bij IVN-balie of bel 06 18724402 of
06 52618372 om uw boeken op te laten halen.
 
Dinsdag 24 april
Lezingavond: Vlinders in voor- en tegenspoed
De insectenwerkgroep van de KNNV afd.Hoorn inventari-
seert en fotografeert de vlinders in de regio. Maak kennis
met de mooiste soorten. Aanvang fotolezing: 20.00 uur in
de Bovenzaal van het Streekbos Paviljoen. Kosten € 2,- p.
p. 
 
Zaterdag 28 april
Gezinsactiviteit: Bloesemwandeling 
Bloeiende fruitbomen bij Fruitkwekerij ’t Keetje aan de
Kadijkweg 65a, 1614 MA Lutjebroek. Om 11.00 uur start de
rondleiding langs bloeiende peren-, pruimen-,
kersen- en de iets latere appelbomen. Kosten: € 2,- p.p.
Vooraf aanmelden via 0228 562894.
 
Zondag 29 april
Gezinsactiviteit: De slijmerds van het Streekbos
Op pad met insectenkenner Theo Neefjes en zijn verhalen
over huis- naakt- en waterslakken. Aanvang: 14.00 uur in
het Streekbos Paviljoen.
 
Zondag 29 april 
Gezinsactiviteit: Voorjaarswandeling Egboetswater
Rondwandeling olv IVN-gids naar de bollen, bijen, beestjes
en stinzenplanten in de omgeving van het Egboetje, Liede-
rik 15,1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert. Er valt veel te
zien onderweg, start: 13.00 uur.
 
Zondag 6 mei
Volwassenenactiviteit: De Suyderbraeck Scharwoude
Een prachtige wandelexcursie vol natuur en historie. Ad-
vies: trek stevige schoenen en een lange broek aan.
Verzamelen om 14.00 uur op Zesstedenweg 20, 1634 DN
Scharwoude. Opgave/informatie bij Janny Wilkie 0229
243562 of j.wilkie@ivn-westfriesland.nl
 
Zaterdag 12 mei
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos
Help mee om de flora en fauna in kaart te brengen. Verza-
melen om 9.00 u - start: 9.30 u en tot de middag inventari-
seren. Info: Hans Verhoeven 06 18903922
 
Zondag 13 mei
Gezinsactiviteit: Verrassende Moederdagvaartocht
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Verzamelen om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
De fluisterboot vaart via de Kerkesloot door omgeving
Streekbos. Onderweg aandacht voor flora, fauna en ge-
schiedenis van West-Friesland. Opgave: Pieter Karel,
 06 53259822, kosten: € 2,50 volw. / € 1,- per kind.
 
Zondag 13 mei
Gezinsactiviteit: Terugkeer zomervogels
Vroeg uit de veren richting Egboetje,Liederik 15,1678
JC Oostwoud. Want om 9.00 start de wandeling door het
terrein met een boeiend verhaal van de gids over alles wat
vliegt, zingt en broedt. Laarzen aanbevolen.
 
Maandag 14 mei
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater
Meehelpen flora en fauna te onderzoeken en in kaart
brengen. Aanvang 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,
1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie: Ria de
Graaf 06 40392703.
 
Zondag 20 mei 1e Pinksterdag
Gezinsactiviteit: Lammetjes op de boerderij
Open Stal van 11.00 – 17.00 uur op de biologische boer-
derij Schapenstreek, De Gouw 57a, 1614 MB
 Lutjebroek. Al eens schapenmelkijs geproefd?
Let op: eenrichtingsverkeer voor auto’s !!
 
Zondag 27 mei
Volwassenenactiviteit: Het Drachterveld Blokker
Mooi landelijk gebied met waterberging en gunstige oever-
zwaluwwand in oud zeekleigebied. De rondwandeling o.l.
v. IVN-gidsen start om 14.00 uur op het Wijzenddijkje bij
het hek Drachterveld. Per auto: afslag Noorderdracht
Blokker (bij de molen).
 
Zondag 27 mei
Gezinsactiviteit: Medicinale kruiden / eetbare planten 
Annet van den Tweel en Yvonne Komen zijn twee ervaren
kruidenkundigen die advies geven over ‘goed groen’ in het
Streekbos. Start wandeling: 14.00 uur vanuit het IVN in het
Streekbos Paviljoen.
 
Zondag 3 juni 
Gezinsactiviteit: Varen met verhalen
Verzamelen om 14.00 uur bij IVN in het  Streekbos Pavil-
joen.
Met de Wilskracht varen en luisteren naar verhalen over
historie en natuur. Aanmelden bij Jan Kok via
0228 511630, kosten: € 2,50 p.p./€ 1,- per kind.
 
Zondag 3 juni
Gezinsactiviteit: Orchideeën in het Zanddepot
Wandeling door afgesloten natuurgebied met bijzondere
orchideeën. Verzamelen bij poort SBB, Dijkgraaf Grootwe-
g/Grootslagweg Andijk om 14.00 u. Twee IVN-gidsen ver-
tellen over deze bijzondere bloem met zijn schoonheid en
symboliek.
 
Zaterdag 9 juni 
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Ecoproject
Help mee om de flora en fauna in kaart te brengen. Verza-
melen om 9.00 u - start: 9.30 u en tot de middag inventari-
seren. Info: Hans Verhoeven 06 18903922.

 
Zaterdag 9 juni Landelijke IVN Slootjesweekend
Gezinsactiviteit: Waterdiertjes vangen 
Kinderen en ouders genieten van deze leuke activiteit:
met een schepnet wonderlijke beestjes vangen. Gidsen met
boeiende kennis over de visstand helpen een handje. Start
om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oost-
woud.
 
Zondag 10 juni
Open Dag Waterrecreatie en Sport Streekbos
Watersport- en survivalactiviteiten rond de plas van
11.00-16.00 uur door allerlei (sport)organisaties.
Gratis varen met de IVN-fluisterboot vanaf 13.30 uur.
Daarna op gezette tijden, zie de klok bij de steiger (naast
IVN - rechts van het Streekbos Paviljoen. De vaartocht door
het Streekbos duurt ongeveer een half uur.  
Waterdiertjes vangen in de supersloot van het Streekbos
met schepnet, loepjes en zoekkaarten.
Doe mee met de landelijke actie IVN Slootjesweekend.
Verzamelen om 14.00 of 15.00 uur bij IVN in Streekbos
Paviljoen; van daaruit samen wandelen naar visplaats.
 
Maandag 12 juni
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater
Meehelpen de flora en fauna onderzoeken en in kaart  -
brengen. Aanvang 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,
1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie: Ria de
Graaf 06 40392703.
 
Woensdag 13 juni 
Gezinsactiviteit:Bijen houden en insecten bekijken 
Luister naar de kennis van imker Willem Nijhuis over zijn
bijen(kasten) en wandel mee met IVN-gids Henk Lanting
over het verrassende natuurpad. Start 13.00 uur bij het
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud.
 
Zondag 17 juni
Gezinsactiviteit: Zijn slangen enge dieren?
Cool en bijzonder zijn ze wel ! De Boa constrictor en de
rattenslangen die te bewonderen zijn bij IVN in het Streek-
bos Paviljoen. Start: 14.00 uur informatiemiddag over de
verzorging en leefwijze van deze ‘koudbloedige dieren’.
 
Zondag 17 juni Landelijke biologische boerderijdag
Gezinsactiviteit: Vaderdagvaartocht en naar de boer
Open stal en winkel van 11.00 – 17.00 uur op de biologische
boerderij Schapenstreek, De Gouw 57a, 1614 MB Lutje-
broek. Vanaf 13.00 uur vaartochten met IVN-fluisterboot
door waterrijk De Weelen. Historie vaarpolder en alles wat
zwemt, groeit en bloeit langs de vaarroute. 
Opgave: Gé Kenter 06 55733077. Kosten vaartocht: € 2,50
p.p./ € 1,- per kind.
Let op: eenrichtingsverkeer voor auto’s !!
 
Zondag 24 juni
Gezinsactiviteit: De bij en wij
Imker Baldi Dekker kan smakelijk vertellen over nut en
noodzaak van het houden van bijen. Gaat het goed met de
bijen en als wij de honing eten, wat eten de jonge bijen dan?
Vraag het allemaal. Aanvang: 14.00 uur bij IVN in het
Streekbos Paviljoen.
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Van de bestuurstafel   
 
Pieter Hermans
 
Op dit moment, als ik dit aan het schrijven ben, is het koud,
goed koud en schraal. De Russische beer heeft zijn intrede
gedaan net als de Wolf uit Duitsland. Hopelijk blijft deze
laatste.De natuur staat even stil, de discussie over het wel
of niet bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaarders-
plassen laait weer eens hoog op, boswachters worden
bedreigd en meer van zulks.
Gelukkig zijn de zorgen van IVN West-Friesland van een
geheel andere orde en wat dichter bij huis. De jaarverga-
dering is aanstaande en de financiën moeten worden ver-
antwoord en de begroting gepresenteerd. Dit jaar hebben
voor het eerst de diverse werk- en studiegroepen hun eigen
deelbegroting moeten maken. Uiteraard zijn dit verlanglijst-
jes geworden waarin het bestuur mogelijk het rode potlood
moet gaan hanteren, hier en daar zijn er zelfs mogelijk
duivelse dilemma' s. Goed onderscheid kunnen maken
tussen "nice to have" en "need to have" is hier essentieel.
Als u deze Alchemilla leest is gelukkig alles alweer achter
de rug.
Zorgen zijn er ook, bijv. om allerlei vacatures ingevuld te
krijgen. We moeten ervoor waken en zorgen dat de vele,
mooie en leerzame activiteiten die wij de leden en het grote
publiek bieden niet door kunnen gaan door een gebrek aan
vrijwilligers. Een vereniging als de onze kan alleen maar
draaien op enthousiaste vrijwilligers. Wij zijn geen club met
betaalde krachten achter een bureau die 36 uur per week
klaar staan tijdens kantooruren. Vrijwilligers bij IVN West-
Friesland zijn vaak ook 's avonds en in de weekenden actief
en tellen geen uren. Hun salaris bestaat uit blije gezichten,
dankjewels van bezoekers, glunderende en voldane
smoeltjes van basisschoolleerlingen.
Het moet toch gek gaan als er onder de 300 leden die onze
vereniging telt niet nog een aantal mensen zijn die zich
geheel vrijwillig willen inzetten voor het goede doel. En dat
goede doel is naast natuureducatie, milieu en duurzaam-
heid, deel uit maken van een werkgroep maar ook leiding
en sturing geven aan zo' n groep; kortom "gewoon" omgaan
met mensen. Dus meld u massaal aan als vrijwilliger voor
een functie, we kunnen echt niet zonder u. Iedereen bezit
kwaliteiten die gebruikt kunnen worden.
Binnenkort krijgen we te maken met de AVG, de wet Alge-
mene Verordening Persoonsgegevens. Deze Europese
wet gaat eind mei in werking treden. Elk bedrijf, stichting,
vereniging, enz. die gegevens van personen verzamelt
dient hierover verantwoording en rekenschap af te leggen.
Wij hebben ook gegevens van u vastgelegd en we moeten
zorgen dat die goed bewaakt zijn, u te allen tijde inzage
heeft en op uw verzoek deze kunt laten verwijderen. We
zijn dan ook volop bezig om deze Europese eis gerealiseerd
te krijgen. Ongetwijfeld gaat u nog veel meer hierover horen
in de nabije toekomst.
Naast deze zorgen zijn er natuurlijk ook weer tal van posi-
tieve zaken. De zon schijnt, de dagen lengen, allerlei
(school)activiteiten zijn weer opgestart, een mooie nieuwe
tentoonstelling is ingericht, onze fluisterboot ligt er weer in
alle glorie bij en zowel het Streekbos als het Egboetswater
zijn er klaar voor om u weer een jaar lang plezier, ontspan-
ning, en Lering ende Vermaeck te bieden.

Vacature: Bestuurslid MAK
Blokweer
 
Het bestuur van de stichting Milieu Activiteitencentrum en
Kijkboerderij MAK Blokweer is op zoek naar een enthousi-
aste man of vrouw die ons team wil komen versterken.
De stichting MAK Blokweer stelt zich ten doel: het bevor-
deren van de maatschappelijke bewustwording van en in-
zicht in landschap, natuur, klimaat en cultuurhistorische
waarden. Dit gebeurt door het aanbieden van natuur- en
milieueducatie en passende activiteiten op het vlak van
recreatie.
Daarnaast draagt MAK Blokweer zorg voor het ecologisch
beheer en de instandhouding van het Natuurpark Blokweer
met het zich daarin bevindende milieuactiviteitencentrum
annex kijkboerderij en de Natuurspeelplek Het Boezelbos.
 
Kerntaken van MAK Blokweer zijn het openstellen van het
activiteitencentrum en de kijkboerderij, het uitvoeren van
NME-activiteiten en het ecologisch beheren van een na-
tuurpark met natuurspeelplek. Beroepskrachten, vrijwilli-
gers, stagiairs, leerlingen van de Praktijkschool en zorg-
cliënten dragen zorg voor de uitvoering van de werkzaam-
heden. De manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoe-
ring en zorgt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur
geeft daarvoor de kaders aan.
 
Bij voorkeur zoeken we een bestuurslid met kennis van,
dan wel affiniteit met ecologisch groenbeheer. Het bestuur
vergadert maandelijks. Het betreft vrijwilligerswerk.
 
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen
met de bestuursvoorzitter Henk Verheij: 06-46012762 of
mail HenkVerheij@hotmail.com. Meer informatie over
MAK-Blokweer, zie onze website: http://mak-blokweer.nl

Ledenmutaties 1e kwartaal
2018
Rob den Hartog 
 
Inschrijvingen :
18-12-2017: Dhr. G. Hoornsman, Midwoud
10-01-2018: Mw. F. Brouwer, Zwaag
25-01-2018: Mw. V. Pietersen-Seinen, Bovenkarspel
 
Uitschrijvingen:
01-01-2018: Mw. H.C. Legro, Enkhuizen
01-01-2018 :Mw. L. Eerens, Grootebroek
18-01-2018: Dhr. E. ter Veld, Westwoud
29-01-2018 :Mw. Y. Haagsma, Abbekerk
30-01-2018: Mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, Oosterblokker
15-02-2018: Mw. J.C. Peerdeman, Enkhuizen
01-03-2018: Mw. D. Bloemhard, Hoorn
31-12-2018: Mw. J.M.A. Groot, Bovenkarspel
31-12-2018: Mw. M.J. Ooievaar, Hoorn
 
Totaal aantal leden en donateurs: 290
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IVN-kraamkist
Frieda Bus
 
Jawel, IVNers, er is een kraamkist en deze staat in het
IVN-magazijn naast de Natuurkoffer. De onderdelen zijn
handelbaar, te tillen en kunnen op de achterbank of in de
kofferbak van de auto. Er is een informatiemap bij: deze ligt
in de bovenste lade bij de administratiespullen. Meestal
weet je bijtijds wanneer je de kraamkist wilt gebruiken Als
je de kraamkist wilt gebruiken doe dit altijd in overleg met
Hans Verhoeven. Hans is altijd op de dinsdag bij IVN in het
Streekbos Paviljoen. Als hij op vakantie is, is er een ver-
vanger.
De kraamkist bestaat uit 3 onderdelen:
1. De opbouwkist
 Deze heeft een deksel aan de bovenkant. In deze zitten
alle spullen die nodig zijn voor het opbouwen van de kraam.
2. Ladenkist
 Dit onderdeel bestaat uit 3 laden. In de bovenste lade zitten:
administratieve spullen, de informatiemap. In de andere 2
laden informatiemateriaal, boeken en leuke spulletjes om
de kraam gezellig te maken.
3. Dit onderdeel is leeg
 Jullie kunnen kiezen om dit onderdeel niet mee te nemen.
Maar jullie kunnen ook, beslist na overleg met Hans, ervoor
kiezen om opgezette dieren mee te nemen.
Aanwezig: een rol pedaalemmerzakken.
1. De opbouwkist
 Groot kraamkleed, grote kleedknijpers om het kleed vast
te zetten.  Brochure staanders. IVN-vlag. Grote afbeelding
2. De 3-ladenkist
 Bovenste lade: informatiemap met daarin een prijslijst. Etui
met potloden, stiften, kleurtjes, puntenslijper, gum, pennen,
schaar, etc. papier, plastic zakken,
Middelste lade: brochures (zorg dat ze actueel zijn) zoals
lid worden, vaarbrochure, kwartaalbrochure, tekenbrochu-
re, kabouter brochure met rode muts, en meer van zuks.
Onderste lade: kleurplaten, boeken en vul aan naar behoef-
te.
3. De (lege) kist met opklapdeksel
 Inhoud: rol pedaalemmerzakken. Invullen naar behoefte.
Belangrijk... jullie zijn schatten maaaaar! Gaarne na ge-
bruik opruimen en weer op de goede plek in het maga-
zijn plaatsen.
 

Ik geef de pen door...
 
 

foto: Rollin Verlinde

 
Jan Flink 
 
Uniek roofdier: de Boommarter
 
De verrassing was wederzijds denk ik, op 2 maart, al rijdend
op de N240 vanaf Zwaagdijk naar Medemblik sprong bij
Hectometerpaaltje 25,2 een lang, zwart-bruin dier vanuit de
rechterberm tevoorschijn. Het had korte poten en een lange
staart. Het gebeurde ongeveer een meter of 15 voor mijn
auto waar het dier met een behoorlijke snelheid naar het
midden van de weg rende tot de dubbele streep ....... en in
een flits weer omkeerde waarbij hij het nog net redde om
heelhuids de rechterberm te bereiken. Terwijl hij naar een
boom rent kijkt hij mijn richting uit en ik zie de vuil-gele
keelvlek waarna hij met de snelheid en behendigheid van
een Eekhoorn in de boom klimt.
 
Dit alles ging in een flits en voorbij op een plek die ik niet
verwacht had.
 
Door de diverse publicaties over dit roofdier ben ik redelijk
op de hoogte waar ze zich bevinden. Vanuit het oosten van
ons land is de soort vanuit Friesland via de afsluitdijk in het
Robbenoordbos terecht gekomen. Later kwamen er ook
aan de westkant van Noord-Holland meldingen rond
Schagen. Maar vanuit het Robbenoordbos naar het zuiden,
West-Friesland, was er nog geen melding. Nog een klein
stukje en de cirkel is rond: ook bij Diemen zijn er waarne-
mingen gedaan, maar het Noordzeekanaal is toch een
barriëre voor over het land migrerende dieren.
 
De voorwaarden moeten er wel zijn: bomen, voldoende
prooidieren (muizen, insecten, vogels) en nestgelegenheid
(uilenkasten, boomholten of soms in een hol).
 
Zodoende ben ik er wel een beetje trots op om deze eerste
waarneming van een Boommarter voor West-Friesland te
kunnen melden. Door de Natuurgidsenopleiding van het
IVN ga je toch intensiever de natuur beleven en je interes-
se verruimen. Nog een klein stukje en met een beetje geluk
zal hopelijk de Boommarter ook in het Streekbos te zien zijn.
De kans op het spotten van de Boommarter is het grootst
in de schemering en de avond. In de winter geldt het her-
kennen van de pootafdruk.
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Column
 
Marianne Ouwerkerk 
 
Vliegende pyromanen 
 
Je zult ze maar hebben, die vliegende pyromanen. In Au-
stralië zijn ze er klaar mee. Het continent heeft veel last van
onverklaarbare natuurbranden, maar nu wordt het mysterie
binnenkort misschien wel opgelost.
De daders zijn de Vuurhaviken. Dit is niet één vogel, maar
bestaat uit een groepje verschillende soorten roofvogels
waaronder de Zwarte wouw, de Fluitwouw, ook wel paria
genoemd (het zal je naam maar wezen.....) en de Havikvalk.
Dit stelletje criminelen heeft besloten om te gaan samen-
werken.
 
Als er ergens een brand ontstaat, veroorzaakt door bijvoor-
beeld de mens of door blikseminslag, vliegen ze met z'n
allen erheen. Insecten en andere kleine dieren slaan op de
vlucht en de snackbar is geopend. De vogels hoeven alleen
hun snavel maar open te houden. Als het vuur dreigt te
doven pakken ze een smeulend twijgje op in hun snavel en
droppen die dan kilometers verderop. Daar ontstaat een
nieuwe vuurhaard en opnieuw richten ze een feestmaal
aan.
 
De Maori's weten dit al veel langer en eindelijk wordt er naar
hen geluisterd.
 
Men probeert nu om dit fenomeen op beeld vast te leggen,
want 100% bewijs is er nog niet, maar waar rook is, is vuur.
Tot nu toe is het alleen bekend in Australië, maar wat te
denken van de Vuurvlieg, vuurvlinder en dan ons eigen
Vuurgoudhaantje. Als die nou maar niet het gedrag van zijn
verre familie gaat nadoen. Zie je het al voor je? Heb je in
het Streekbos een kampvuurtje gemaakt om gezellig te
barbecueën, komt dat Vuurgoudhaantje langs vliegen,
scheert over de grond en pikt een takje mee. Dan zijn de
rapen gaar. Het is en blijft tenslotte een haantje.

Vuurhavik

IVN Zomerweek 2018
 
Van 3 t/m 10 augustus 2018 organiseert IVN Zomerweek
de 35e IVN Zomerweek. We verkennen het prachtige
landschap van de stuwwal van Nijmegen en de rivier de
Maas. Ontdek zelf waarom deze streek het Land van de
Heerlijkheden wordt genoemd.
Er wordt voor een compleet verzorgde excursieweek gere-
geld, geschikt voor alle natuur- en cultuurliefhebbers vanaf
7 jaar. Samen met lokale vrijwilligers en gidsen vullen we
de week met een boeiend keuzeprogramma in de natuur.
Stevige wandelingen en/of fietstochten vragen van alle
deelnemers een goede conditie.
Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke
dosis enthousiasme. Dus: alleen, samen of met (klein-)kind:
schrijf je in voor een heerlijke actieve natuurweek in een
mooi stukje Nederland.
 
De invloed van de Maas en de stuwwal hebben voor een
landschap gezorgd met droge, zanderige rivierduinen,
vennen en uiterwaarden. De mens heeft daaraan een
prachtig cultuurlandschap met oude heerlijkheden, bossen
en vestingstadjes toegevoegd. De vele overgangen zorgen
voor een gevarieerde flora en fauna en een verscheiden-
heid aan natuurgebieden, zoals de Overasseltse en Hatert-
se vennen, de Ooijpolder, de Mookerheide en meer.
Accommodatie:
Wij verblijven op de accommodatie 'BIJ DE 3 LINDEN'   te
Alverna, een akkerbouwbedrijf met groepsaccommodatie
en minicamping, aan de rand van de Overasseltse en Ha-
tertse vennen. Je kunt zowel binnen als buiten slapen (tent,
camper, caravan), maar omdat het aantal binnenslaap-
plaatsen beperkt is (30 personen in twee- tot vierpersoons-
kamers), is tijdig reserveren noodzakelijk.
Wij zorgen voor:
- Slaapruimte in 2 tot 4 persoonskamers of u gebruikt uw
eigen kampeermiddel
- ontbijt, lunch(pakket) en biologisch diner door Edel Cate-
ring (www.edelcatering.nl)
- koffie en thee
- een afwisselend keuzeprogramma met excursies, lezin-
gen en ontspanning
- Fietsen op aanvraag.
 
Deelnamekosten: IVN-ers en gezinsleden vanaf 14 jaar
kamperen € 255,-; niet lid € 275,- IVN-ers en gezinsleden
vanaf 14 jaar binnen slapen € 285,-; niet lid € 305,-. Kinde-
ren tot en met 13 jaar €130,-. Voor mensen met een mini-
muminkomen is een korting mogelijk.
Verdere informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.
nl/zomerweek of mailen naar: ivnzomerweek@gmail.com
t.a.v. Herman Offereins.
Per post naar: IVN-Zomerweek, Bronsveenlaan 59, 9665
AB Oude Pekela
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Cursusnieuws
 
Josta Krikke (NGO-cursist)
 
De komende maanden gaan 26 cursisten werken aan hun
eindpresentatie van de Natuurgidsenopleiding. Er zijn nog
een paar gewone lessen en dan begint het.
Begin juni is de diploma-uitreiking op Texel tijdens een
gezellig afsluitend weekend. Om een voorbeeld te geven
van een praktijkbijeenkomst van de Natuurgidsenopleiding
hier een verslag van de excursie naar de Oostvaardersplas-
sen op 24 februari.
Alle cursisten moesten een minipresentatie geven over een
zelfgekozen onderwerp in de Oostvaardersplassen.
De cursusavond van 20 februari ging over wildstandsbe-
heer. Onder andere de discussie of je de dieren wel of niet
mag bijvoeren in de winter. Hoe actueel waren we: het was
bitter koud en de dag na onze excursie begonnen boze
omstanders voer binnen de hekken te gooien en besloot
de provincie om de dieren te gaan voeren.
 
Verslag excursie 24 februari 2018: Rondwandeling door
het natuurgebied de Oostvaardersplassen
Gidsen: Geert Veldhuis en Astrid Bijster
 
Op de cursusavond hebben we de nodige informatie gekre-
gen over de Oostvaardersplassen, stellingen besproken.
Het beleid van Staatsbosbeheer om de grote grazers niet
bij te voeren levert op de lesavond al een levendige discus-
sie op.
We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats van het
Zuiderzeemuseum om daar vandaan carpoolend naar de
Oostvaardersplassen te vertrekken. Hoewel Jolanda, Ilse
en André er nog niet zijn, en contact niet mogelijk blijkt,
gaan we toch maar op weg. Bij het bezoekerscentrum zijn
uiteindelijk toch alle cursisten present. Hoewel het soms
lastig te zien is wie er schuilgaat onder alle beschermende
kleding..........
Na een uitgebreide plaspauze wordt besloten een enigszins
aangepaste rondwandeling te maken, met onderweg de
2-3-4-5 minuten durende praatjes. We gaan in ieder geval
naar de Praambult.
- (De onvoorbereide) BEN bijt het spits af. Met z'n rug naar
de zon, houdt hij een kort pleidooi VOOR het bijvoeren van
de grote grazers; alleen bij calamiteiten. De Oostvaarders-
plassen zijn nl. géén wildernis voor de grote grazers. Er zijn
geen predatoren. En ze trekken niet van het ene naar het
andere gebied; ze grazen net als koeien.
- YVONNE is TEGEN het bijvoeren. Zij vindt dat je de
vertraagde stofwisseling niet onnodig moet verhogen (wat
extra voeren doet). Bovendien komt het de zwakkeren niet
ten goede. Het zal altijd een discussiepunt blijven.
- Het valt FRANS op hoe het gebied veranderd is. De plek
waar we staan was Wilgenbos, wat er over is gebleven is
grasland. Verder vertelt hij dat er ook in het Oostvaarders-
plassengebied een bijenvolk is en dat de Hoornaar (een
wespensoort) hier voorkomt. Frans pleit ervoor om dit ge-
bied vaker te bezoeken.
 
We vervolgen de wandeling en zoeken beschutting in een
observatiehut waar de volgende praatjes gehouden wor-
den:

	

	

	

‘De natuur in Noord-Holland biedt heel veel’ 

Vanaf 1 maart bij IVN West-Friesland in de 
Bovenzaal van het Streekbos Paviljoen.  

Zaal open:  zondag’s van 13.00 – 16.00 uur 

Oranjetipje 

 

	

                 Natuurfoto’s van Annet Groot     
	

Vleetweg 12 | 1619 PR Andijk | Holland

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

www.abz-strawberry.com

HOLLAND STRAWBERRY HOUSE

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

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

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

Internationaal specialist 
       in aardbei F1 hybriden
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- ANGÈL vertelt over de Zeearend, het ringen van de jon-
gen. Ook de Klapekster en het Nonnetje komen hier voor.
- META neemt ons mee terug naar 2016. Toen was ze ook
hier en heeft toen van dichtbij een Roerdomp (of Rietreiger)
waargenomen. Best zeldzaam.
- MARJAN vertelt over de belletjes van het moerasgas die,
nu er een laagje ijs ligt, zichtbaar worden. Dit is methaangas.
Het zgn. "ruften van het moeras".
- ANDRE sluit hier graag bij aan; hij gaat terug naar vroeger
toen er nog strenge winters waren en er volop geschaatst
werd. Toen waren er dikke gasbellen van wel 1 m2. Als je
daarnaast ging zitten en met je schaats een gat maakte in
het ijs, en dan aansteken .................
 
We vervolgen de wandeling redelijk in de luwte. Onderweg
is goed te zien hoe ruig het gebied is. Beheerbeleid van
Staatsbosbeheer, de natuur zoveel mogelijk z'n gang laten
gaan. We nemen het Ecoduct en zoeken aan de andere
kant van het spoor een geschikte plek voor de volgende
stop. Bijzonder om de begrenzing van het gebied te zien.
De best drukke spoorlijn aan de ene kant, de snelweg aan
de andere kant.
- SJAAK is hier voor de 1e keer. En vertelt dat de Oostvaar-
dersplassen een soort proefnatuurgebied is. (Proeftuin)
Water laten instromen, waterpeil weer verlagen. Kijken
welke invloed dat heeft op flora& fauna.
- KRIJN haakt hierop in. We staan nu eigenlijk op de kade,
aangelegd in 1975. Verhoog je het waterpeil, dan krijg je
toename van ganzen (die riet vreten) en meer open water
(grotere vissen).
- BART heeft natuurlijk zijn vogelgids mee. En vertelt over
de Baardman die hier veel voorkomt, insecten en zaden eet
en klinkt als .............(scheurend ijs).
- MIRJAM vertelt op de volgende plek over de Vos, een
alleseter. (ganzeneieren, muizen, ratten) Een nieuwsgierig
beest. Mirjam heeft een prijs gewonnen met een foto van
een Vos (de link met de film de Wilde Stad is me even
ontgaan....sorry).
- Aansluitend vertelt JOSIEN over de Raaf. De Raaf is een
vroege broeder, in Nederland sinds 2010. Er zijn nu 150
broedparen. Het zou goed zijn als de Raaf in dit gebied zou
komen.
- LINDA vertelt over reigerachtigen, die een voorliefde
hebben voor moerasgebied. In de Oostvaarders plassen
zijn Grote zilverreigers. In 2015 waren er 166 broedparen.
En er zijn gemengde reigers gezien; Blauwe zilverreigers.
Bijzondere exemplaren.
 
We vervolgen de wandeling en ik heb het er met Ria over
dat we onderweg niet veel vogels zien. Die zoeken duidelijk
beschutting met dit weer (net als de grote grazers trou-
wens). Ria heeft een groepje Staartmezen gezien af en toe
een Roodborst en op dat moment horen we een reiger.
 
- ROBERT heeft plaatsgenomen op een boomstronk en
vertelt dat hij hier al sinds z'n 12e komt. Toen op de brom-
mer. Het was een bosrijk gebied. De Zeearend kwam
overgevlogen en ook Blauwe kiekendieven. Er werd zelfs
in de vogelhut geslapen. Dat waren andere tijden. Dan nu:
al die wilgen die op instorten staan.
We zijn aan gekomen OP DE PRAAMBULT. 3 Herten kijken
ons aan vanaf de andere kant van het spoor. Prachtig uit-
zicht. Dat met dit weer de grote grazers de beschutting

opzoeken is duidelijk. Toch zijn er enkele gespot.
- SASKIA vertelt dat ze hier ook regelmatig komt. In de
DRIEHOEK (wat nu winterrustgebied is) stond ze een keer
tussen een grote groep Konikspaarden. Helaas geen toe-
stel mee. Afgelopen december was ze hier weer, toen wel
foto's kunnen nemen!
- JOLANDA vertelt over de Baardman (die we helaas alleen
op foto zien): die broedt eind maart-april. En sinds 2014 zijn
er 1700- 2100 broedparen.
Welkom in het Oostvaardersveld, we lopen door naar de
POELRUITER, een kijkhut aan de rand van het Oostvaar-
dersveld. Prachtig. En wat zien ze ..... Nonnetjes!
- SJAAK O. heeft het over de toekomst van de Oostvaar-
dersplassen. Dat er oa. Sleedoorn, essen en eiken aange-
plant worden. (ik had hierop kunnen inhaken maar moest
even wat eten.......)
- Alsnog JOSTA. Die doornstruiken en jonge bomen worden
in "kralen" aangeplant. Dit zijn in cirkels gelegde takkenho-
pen waarbinnen de jonge aanplant de 1e tijd kan uitgroeien.
Als de takkenhopen na verloop van tijd inzakken ontstaan
boom/struikgroepen die weer voor meer beschutting zor-
gen.
- CORINNE vertelt over 31 verschillende soorten voorko-
mende vogels in dit gebied waaronder de Woudaap.
Foutje?? Nee, het is echt een vogel (familie van de reiger).
We vervolgen de wandeling.
- Als laatste vraagt CELINA of we na alle sprekers gehoord
te hebben, even stil willen zijn ..... en doet vervolgens een
soort warming up, NL in beweging, met ons ..... (de grote
grazers nabootsend) om weer even op te warmen.
 
Als we het bezoekerscentrum weer in zicht hebben, sluit
GEERT de wandeling af met een gedicht: Waar zijn de
Edelherten??
 
Waar zijn de herten in de winternachten
Als koude nevels door de bossen drijven?
Wit van de rijp worden hun vale vachten
De honger kwelt hun ingevallen lijven
Zij dwalen zoekend door de kale bossen
En langs de ruige randen der stuifzanden
Er is geen voedsel dan wat schrale mossen
In bomen staan de sporen van hun tanden
De dag komt, koud als de nachten waren
De herten huiv'ren op hun bed van blaren
(Jo Landheer 1931)
 
 
Het was een bijzondere rondwandeling. Heel leuk van
opzet: wandelen- sprekers- wandelen- sprekers...... en
hulde aan de aankomende gidsen hoe de korte spreekbeur-
ten verzorgd zijn (ik citeer Geert en Astrid). Geert en Astrid
bedankt voor alle voorbereiding.
Dit was mijn 1e, maar zeker niet mijn laatste kennismaking
met het gebied.
 
P.S. Zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben, worden de
dieren momenteel bijgevoerd. (gelukkig maar!)
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IVN-zomerweek 2017
Eleonora de Boer
 
Het bontkampvuur van het IVN. Is nieuw voor mij, iets wat
ik niet ken.
Iets doen, is wat er wordt gevraagd.
Wat, maakt niet uit, als het maar aan de zomerweek bij-
draagt.
Mijn schrijfdrift kwam in mij boven. En jullie zullen er aan
moeten geloven.
 
Fietsend door bos, hei, beemd en wegen
Het maakt niet uit de IVN-er kan er tegen
Een wolkbreuk op je pet
Niemand die er op let
Gestaag worden de pedalen in getrapt
En onderling wordt veel gegrapt
Achter boomkikkers aan in de Brand
Langs de heer van Nemerlaer die op zijn huishoudster was
gebrand
Een 40-kilometerrondje naar Loonse en Drunense duinen
Of door de kruidentuin in Haaren struinen
Kleine beestjes bij de Heiloop determineren
Die over akker en water scheren
Planten ontdekken in het Banisveld
Of zelfs de Moerputten verkend
Oisterwijkse bossen en vennen een genot om te bezoeken
Het Lindepark deed zijn verzameling bomen uit de doeken.
Het natuurtheater gaf een varenrijkdom prijs
En de Kampina een onbebouwd natuurparadijs
Voor de kinderen was er een speciaal programma in gezet
Van creatief tot dolle pret
Dit alles onder leiding van deskundige gidsen
Die toch wel heel veel wisten, zonder maren of mitsen
De weergoden waren ons meestal gunstig gezind
Veelal droog, soms wat zon en af en toe wat regen en wind
 
Het opschot weghalen voor het behoud van de hei
Dat vrijwilligerswerk hoort er ook bij
En natuurlijk zelf elke dag door de wasstraat gaan
Dat heb ik nog nooit gedaan
Slechts drie keer deze week corvee
Dat viel gelukkig ontzettend mee
 
Een yoga les die lichaam en geest ontspant
Of een vroege vogelwandeling waar slechts één specht zich
inspant
Bij een stilte wandeling soms even met de ogen dicht staan
En natuurlijk een keer voor en een keer achteraan.
Marijke, Karin en Herman goed gedaan
Jullie hebben je vrouwtje en mannetje gestaan.
 
Allemaal verschillende onderdelen van deze IVN-zomer-
week. Waarbij alles even goed georganiseerd bleek
Daar ging natuurlijk wel een jaar van intensieve voorberei-
ding aan vooraf
Mijn bewondering spreek ik hiermee uit voor de organise-
rende staf Harrie, Anna, Lisbeth, Coletta, Laura en Riet.
Natuurlijk vergeet ik onze biologische kok Edsart niet
Daarom dank aan allen voor het voorbereidende en uitvoe-
rende werk
Het blijkt weer eens, samen doen, maakt sterk.
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Wetenswaardigheden uit ons
werkgebied
 
Hans Verhoeven
 
Toos Brink deed verslag van het volgende: De Compag-
nieshaven in Enkhuizen is bij zeilers, maar ook bij IVN-ers
bekend om de Futenkolonie die je er van vlakbij kan bekij-
ken. Tijdens een bezoek in april 2017 werden we echter
verrast door het grote aantal Boerenzwaluwen die daar op
het touwwerk van de boten in het zonnetje zaten bij te
komen van hun verre reis uit het zuiden. Zo vaak zie je ze
niet rustig zitten op een rijtje. Gelukkig had ik mijn camera
mee.
Tot mijn oog iets zag bewegen in het water: huhg, een
Bever, nee toch? Net zo gestroomlijnd, maar dat kan toch
niet tussen het riet? Het was een volwassen Muskusrat,
een flinke jongen. Vol aandacht volgde ik de rappe zwem-
mer totdat Jan me riep: "Kijk daar nou!"  . Een paar meter
bij ons vandaan werd een zwemmend eendje uit het water
geplukt door een Kokmeeuw en voor ons op de steiger
gedropt: dood door nekbreuk! Dat werd een flinke hap voor
de kok. Het was duidelijk niet de eerste, want hij wist hoe
hij het hapje al KOKhalzend naar binnen moest werken.
Wat een schrokkenbrok!
 
 

Kokmeeuw heeft eendenpul te pakken
foto: Toos Brink

Nu nog naar binnen!
foto: Toos Brink

Bijna niet te geloven dat dit kan.
foto: Toos Brink

Met huid en veer!
foto: Toos Brink

Wil Stelling heeft deze winter op haar voedertafel in de tuin
in Enkhuizen kunnen genieten van 2 Zwarte mezen. Tot
half januari kwamen ze geregeld hun portie vet halen om
de winter door te komen. Normaal leven deze vogeltjes
voornamelijk in bossen met veel naaldhout, maar ook in het
Wilhelminaplantsoen komt naaldhout voor en waarschijnlijk
blijven ze als broedvogel daar hangen.
Ze zijn goed van de andere mezen te onderscheiden door
de witte vlek in hun nek. Dat is uitstekend te zien op de foto
die ze van de Zwarte mees maakte.
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Marcella Kroon nam bij de Paddenstoelenstudiegroep een
paddenstoel mee om te determineren. Via microscopisch
onderzoek en nauwkeurige bestudering van de veldken-
merken heeft de groep vastgesteld dat het om de Paars-
steelschijnridderzwam (Lepista saeva) gaat. Dit is een Rode
lijst-soort met de status: Kwetsbaar. Wil Stelling heeft de
vindplaats meteen bezocht en er de bijgaande foto's geno-
men. Er groeiden vele exemplaren en ook nog eens in
heksenkringen.

Paarssteelschijnridderzwam

Heksenkring van Paarssteelschijnridderzwam

Verslag van de Algemene
Leden Vergadering van IVN
West-Friesland op 13 maart
2018
 
Secretaris: G. M. Kenter 
Notulist: Riet Hartsuijker 
 
Aanwezig: A.Bijster, E.A.F. de Boer, T.Brink, H. Bruggink,
R. Dijkstra, M.E. de Graaf-Roelofs, R. den Hartog, M.C.
Hartsuijker, P. Hermans, T.H. James, W. Nijhuis, A.J.
Oranje, C.M.H. Peerdeman, G. Pietersen, V. Pietersen--
Seinen, C.T.M. Ransijn, T.L. Ruiter, H.M. Schroten, T. van
Seijen, W.Stelling, J.H. Tamsma, G. Veldhuis, J.L. Verhoe-
ven, F. Weel, J. Wiersum, P.M. Winnubst
Afwezig met kennisgeving: Gé Kenter, Frieda Bus, Mari-
an Ouwerkerk, Ad Roobeek, Pien van der Kleij, Louis van
Wegen, N. Kleton.
 
1 Opening
 Geert opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
2 Mededelingen van het bestuur
- De sanitaire voorzieningen voor Het Egboetje: het Recre-
atieschap Westfriesland (RSW) heeft beloofd zeer binnen-
kort de sanitaire voorziening af te maken.
- De bruikleenovereenkomst tussen RSW en IVN van Het
Egboetje zal met 5 jaar worden verlengd. De overeenkomst
wordt deze week in het Egboetje door partijen ondertekend.
- Het landelijke IVN heeft haar nieuwe statuten vastgesteld.
Als afdelingen ook hun statuten willen aanpassen kunnen
ze meeliften tegen een gereduceerd tarief van 50 %. Het
bestuur wil wel meeliften, maar de voorbereiding vraagt wel
tijd. De nieuwe statuten moeten worden goedgekeurd door
de ALV. Deze zal in de tweede helft van 2018 worden ge-
houden.
Op een vraag van de leden wat de wijzigingen zullen inhou-
den vertelt Astrid dat het met name met modernisering van
doen heeft: de naamgeving binnen het IVN is inmiddels
veranderd, zo is bijvoorbeeld bij IVN in Noord-Holland geen
sprake meer van een District, terwijl dat nog wel in de
huidige statuten staat. Voorts willen we rekening houden
met de nieuwe privacy wetgeving en worden ze "ANBI-p-
roof", wordt er rekening gehouden met opslag van informa-
tie op usb-stick en hoe je dat moet doen. Ook zal er in komen
te staan dat de ledenvergadering opgeroepen kan worden
met behulp van E-mail. Nu zijn we nog verplicht om de leden
per post uit te nodigen. Bestuursleden worden benoemd
voor 4 jaar. Was 3 jaar.
- Op 7 april a.s. wordt de provinciale ledendag bij IVN
West-Friesland gehouden. Meld je aan via de website. Komt
allen!!
- De Rabobank Clubkampagne: i.p.v. de bekende fietstocht
is er nu een andere actie: Alle verenigingen kunnen een
projectopzet inleveren bij de Rabobank, met vermelding
van het doel dat wordt nagestreefd. Elk Rabobanklid mag
5 stemmen uitbrengen op verenigingsprojecten. De vere-
nigingen met het hoogst aantal stemmen krijgt de meeste
subsidie. Omdat deze actie voor het eerst van start gaat,
krijgen dit jaar verenigingen die 10 stemmen hebben ge-
kregen so wie so € 150,-. De Rabobank gaat ervan uit dat

Zwarte mees op de vetbol
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de verenigingen reclame maken voor hun eigen project.
Voorts kun je kosteloos lid van de Rabobank worden en
dus 5 stemmen uitbrengen. Onze werkgroepen hebben vele
wensen opgegeven, die soms wel, soms niet (helemaal) op
de begroting terug te vinden zijn. Via deze Rabobank
Clubkampagne zijn waarschijnlijk toch enkele wensen te
realiseren.
Uit de vergadering kwam het verzoek voor een massamail
hierover aan de leden.
Antwoord: het bestuur zegt dit toe.
3 Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.
4 Notulen jaarvergadering 2017 (zie zomernummer, Al-
chemilla 2017).
Er waren geen opmerkingen. De notulen zijn onder dank-
zegging goedgekeurd. N.a.v. de notulen:
- Rond het Egboetswater mag niet gejaagd worden. Toch
zijn er op het terrein patronen gevonden. Het bestuur heeft
nog geen actie ondernomen, en er zijn geen problemen
meer gemeld, toch laat het bestuur het er niet bij zitten.
- Het nieuwe boothuis is rolstoelvriendelijk. Er zijn rails
beschikbaar en Han weet hoe de rails voor diverse groottes
en soorten van rolstoelen kunnen worden aangepast.
5 Jaarverslagen 2017 (zie winternummer, Alchemilla
2018).
De jaarverslagen vindt het bestuur mooi en indrukwekkend.
Tijdens gesprekken bij gemeenten en sponsors gebruiken
bestuursleden het winternummer van de Alchemilla om
onze  activiteiten aan te tonen.
- Natuurgidsenopleiding: er zijn 26 cursisten waarvan de
meesten voor een diploma gaan, en soms enkelen voor een
bewijs van deelname. In mei en juni vinden de eindpresen-
taties plaats. De diploma uitreiking is op Texel.
Vraag Pauline Winnubst: Wat zijn de leeftijden van de
cursisten? Kan ik als 70 plusser nog meedoen en is dat
zinnig? Wat wordt er van de cursisten verwacht na de
cursus?
Antwoord: De leeftijden zijn heel divers, we hebben hele
jonge cursisten van 25, maar ook cursisten boven de 70.
Er zijn geen verplichtingen afgesproken voor na de cursus.
Wel hopen we dat de cursisten actief blijven bij het IVN WF.
Van de laatste cursus zijn nu ook 6 personen aanwezig.
Vraag: Tijdens de stage was er een verplichte stage als
natuurgids of bij het scholenwerk of publieksactiviteiten.
Heeft die verplichting effect gehad?
Antwoord van Astrid: Ja het heeft zeker een positief effect
gehad: er zijn nu al cursisten actief als schoolgids en bij de
natuurkoffer.
6 Uitreiking Snoeshaan
Geert begint met uitleggen hoe deze wisseltrofee-toeken-
ning is ontstaan. Elk jaar wordt het toegekend aan iemand
die zich op uitzonderlijke wijze ingezet heeft voor het IVN.
Er zijn dus altijd wel 10 á 20 mensen die voor de Snoeshaan
in aanmerking komen. Na rijp beraad heeft het bestuur de
wisseltrofee toegekend aan een natuurgids, die veel van
de omgeving weet, beroemd is om zijn verhalen daarover,
optimistisch is en vriendelijk en doelgericht te werk gaat.
Hij was de drijvende kracht achter de bouw van het nieuwe
boothuis: Theo Ruiter! Theo wordt uitgenodigd naar voren
te komen en de oorkonde, de Snoeshaan en een bos
bloemen in ontvangst te nemen. Theo bedankt de vereni-
ging voor deze waardering en hoopt er nog lang van te
mogen genieten.

7 Voortgang VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Geert meldt dat de ledenvergadering in 2017 aanvankelijk
wat terughoudend was over de aanvraag van de verklarin-
gen bij de gemeenten. Maar nu een jaar later blijkt dat voor
alle 45 leden die actief zijn met kwetsbare groepen een
VOG is aangevraagd, én is ontvangen! De VOG's zijn 5 jaar
geldig. De verplichting tot aanvraag is nu beleid geworden
en het bestuur houdt het bestand van verklaringen up too
date.
8 Financieel verslag 2017
Rob krijgt het woord om de financiële verantwoording aan
de vergadering toe te lichten. Er kwamen vooral vragen
over bedragen die afwijken van die van vorige jaren. Het
betrof de eenmalige aanschaf van een boiler, de plotselin-
ge kans om enkele vogels op te laten zetten, de alarmkos-
ten die gelukkig nu naar beneden zijn gegaan, de keuring
van de boot die zo veel kost, en wat überhaupt allemaal
onder kosten van het varen valt. Op verzoek zegt het be-
stuur toe om alle boot- en vaarkosten in één post onder te
brengen.
Een vraag over de beveiliging: zijn alle boetes dus verval-
len? Nee, niet allemaal. Alarmeringskosten die door IJgen-
weis worden veroorzaakt worden doorberekend. Het IVN
streeft voor de alarmeringspost naar nul onkosten.
Over de IJsvogelwerkgroep wordt nog gemeld dat de bouw
van de oeverzwaluwwand uiteindelijk met een positief re-
sultaat werd afgesloten, mede door donaties en zuinig werk
van Tjalling en Douwe. De wand is uiteindelijk tot stand
gekomen op een derde gekozen lokatie!
Verder wordt uitgelegd welke verzekeringen voor de vere-
niging zijn afgesloten.
Wat betreft inkomsten komen de dalende subsidies aan
bod. Er zijn zelfs gemeenten die wel gebruik maken van
onze diensten, maar geen subsidie toekennen. Het bestuur
blijft actief om deze gemeenten uit te nodigen alsnog een
positief besluit te nemen.
9 Het verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd
en in orde bevonden. De kascontrolecommissie adviseert
de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid over de periode van 1 janu-
ari 2017 tot en met 31 december 2017. Getekend door de
leden P.M. Winnubst en H.M. Schroten.
De ALV vergadering neemt het decharge advies over, met
dank aan Rob.
10 Begroting 2018
Omdat Rob geen zitting meer heeft in het bestuur licht Geert
de begroting toe. Aan alle werkgroepen is naar hun toe-
komstplannen gevraagd met de daarvoor benodigde gel-
den. Hieruit is een concept begroting opgesteld. Niet alle
wensen konden worden gehonoreerd. Het bedrag aan
wensen dat naar voren kwam bleek € 5000,- hoger te zijn
dan de beschikbare middelen. Daarom heeft het bestuur
met zorg gekeken welke wensen wel gehonoreerd konden
worden om zo tot een sluitende begroting te komen. Vaak
komen de begrote bedragen overeen met bedragen van
vorig jaar. Het bestuur zal alle werkgroepen afzonderlijk
informeren over wat wel en niet mogelijk is.
Maar er zijn meer mogelijkheden. Als voorbeeld wordt ge-
noemd de Paddenstoelstudiegroep die een nieuwe camera
op de microscoop wil. De groep meldt dat zij lessen gaat
geven waarmee men € 600,- denkt op te halen. Als dat is
gerealiseerd,dan kan de camera aangeschaft worden. Dit
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voorbeeld is een idee voor de andere werkgroepen. We
krijgen steeds minder inkomsten uit subsidies, dus moeten
we de kosten lager houden of meer inkomsten genereren. 
Vraag uit het publiek: Heeft het bestuur besloten geen Grote
Club Actie meer te doen? Antwoord: we krijgen geen
mensen die de organisatie op zich willen nemen.
11 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Er zijn twee nieuwe leden nodig, omdat degene die als
reserve gemeld stond zich heeft teruggetrokken. De vol-
gende drie leden hebben zich gemeld en zijn benoemd door
de vergadering:. Hennie Schrooten, lid Elke Ransijn, lid
Jans Wiersum, reserve.
12 Bestuurswijziging
Aftredend en herkiesbaar is Eleonora de Boer. Aftredend
en niet herkiesbaar is Rob den Hartog als penningmeester.
Geert Pietersen is aftredend per 1 september 2018 en niet
herkiesbaar. Gé Kenter is nu secretaris/penningmeester.
Rob blijft alle taken van voorheen uitvoeren, maar maakt
geen deel meer uit van het bestuur. Gé Kenter stelt zich
beschikbaar voor 2 jaar. Geert Veldhuis wordt voorgedra-
gen door het bestuur als lid van het bestuur en hem te
benoemen als voorzitter met ingang van 1 september 2018.
Ruud Dijkstra is kandidaat gesteld als lid van bestuur met
5 handtekeningen van leden. Geert stelt voor deze mensen
te benoemen.
De vergadering gaat onder applaus accoord met deze
voorstellen.
Geert Veldhuis spreekt de vergadering toe. Hij heeft samen
met Pieter Hermans een beleidsplan op schrift gesteld,
uitgedeeld en toegelicht. Allereerst meldt hij dat hij samen
met Pieter het voorzitterschap in september wil overnemen
en legt uit wat hun ideeën zijn over hun bestuurslid- en
voorzittersfunctie: onder andere noemde hij de verjonging
als een van de speerpunten, bij de hoofdactiviteiten noemt
hij o.a. het opzetten van een eigen verdienmodel, het ver-
delen van taken over meerdere personen en dus meer
mensen voor korte klussen vragen. Geert Veldhuis sprak
over natuurliefhebbende vrijwilligers.
Zie verder zijn beleid op papier (er komt een beleidsnotitie
in het zomernummer van de Alchemilla). Er is applaus van
de vergadering.
Ruud neemt als nieuw bestuurslid zitting achter de tafel en
wordt geïntroduceerd. Geert Pietersen vertelt iets over
Ruud's achtergrond, n.l. hij startte als cursist van de Na-
tuurgidsenopleiding samen met o.a. Geert Veldhuis, Geert
Pietersen en Fred Weel. Later werd hij actief in Het Egboetje
met Ria de Graaf. Ook zijn betaalde werkzaamheden liggen
in het verlengde van het IVN n.l. water en wateronderzoek.
Voorts wordt aandacht besteed aan het feit dat Rob den
Hartog uit het bestuur is getreden. Toen Rob aantrad als
penningmeester heeft hij allereerst de boekhouding opge-
schoond. Daarna is hij als lid van het bestuur een uitste-
kende penningmeester geweest. Geert noemt hem het fi-
nanciële geweten van het IVN en een kenner van de regle-
menten en statuten. Gelukkig blijft Rob de financiën, de
ledenadministratie en ook de IVN-website doen. Toos vult
aan dat hij ook heel accuraat de Nederlandse taal gebruikt.
Rob wordt van harte bedankt voor al zijn werk. We zijn blij
dat hij al deze taken blijft doen. Dan is er een bos bloemen
en een cadeautje.
13 Rondvraag en sluiting
-Thije van Seijen: Voor de bijen was 2017 een slecht jaar.
Gemeente Opmeer heeft een bijenverordening die verbiedt

om bijen te houden binnen de bebouwde kom. Kunnen wij
daar als IVN iets aan doen?
Antwoord: Elke gemeente heeft een bijenverordening met
wat wel en niet mag. Met name geven de gemeenten vaak
de minimale afstand tot de openbare weg en tot buren enz.
aan. Pieter zal de gemeenteverordening van Opmeer na-
kijken. Astrid Bijster: Er is een duurzaamheidsproject in
aantocht dat heet "Nederand zoemt". Ook daar wordt aan
deze materie aandacht besteed.
-Thije: We vervoeren vaak kinderen in onze boot: zijn er
zwemvesten aanwezig?
Antwoord: In de boot is een drijvend kussen voor elk per-
soon. Bovendien is de boot gecertificeerd op veiligheid.
-Jans : Zij vraagt of iemand beschikbaar is om de IVN-kraam
in Enkhuizen op 27 april te bemannen. Het zoeken naar
bemanning wordt door het bestuur opgepakt.
-Tjalling James: afgelopen jaar vierden zijn vrouw en hij hun
40-jarig huwelijk. Zij ontvingen van het IVN een boeket en
dankt daarvoor.
-Pauline Winnubst: Kan de ALV volgend jaar op een ande-
re dag in de maand zijn? Zij moet elk jaar kiezen tussen het
IVN en een andere vereniging. Hans Verhoeven: verzoekt
om ALV in februari te houden ivm plaatsing van de notulen
voor de Alchemilla in het lentenummer.
Antwoord: De ALV moet wel afgehandeld zijn ruim voor 1
april, omdat dan de subsidieaanvragen de deur uit moeten
zijn. Het bestuur gaat zoeken naar een vroegere datum,
wellicht al eind februari.
-Fred Weel: We besteden veel aandacht aan duurzaamheid
en bijen. Nu hebben we een mooi gebouw, maar waarom
staan er geen zonnepanelen op?
Antwoord: Deze vraag is eigenlijk voor de Vereniging Van
Eigenaren van dit gebouw. Het bestuur zal deze vraag aan
VVE stellen.
-Fred Weel: We willen graag i.v.m. educatie het nachtvlin-
deronderzoek bij het Streekbos Paviljoen doen, maar er is
een tekort aan bloemen en bloeiende bomen. We willen
graag meer bloeiende planten. Kunnen we rond het
Streekbos Paviljoen en op het Ecoproject bijenlinten aan-
leggen en de bovenkant van het boothuis inzaaien?
Antwoord: Het RSW heeft het beheer over deze terreinen.
We zullen dit inbrengen in het overleg met het RSW voor
de situatie rond het Streekbos Paviljoen, en met Louis van
Wegen voor achter op het Ecoproject. Tjalling James meldt:
Op het Drachterveld bij de oeverzwaluwwand is wel inge-
zaaid.
-Eleonora de Boer: Er was afgelopen jaar geen vrijwilligers-
uitje, omdat die door te weinig aanmeldingen is afgeblazen.
Nu is hetzelfde uitje georganiseerd voor 15 september
2018.
 
De vergadering sluit om 21u30 uur en de aanwezigen
gingen over op een gezellig samenzijn onder genot van een
drankje en hapje.
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De Snoeshaan is dit jaar voor Theo Ruiter
foto: Hans Verhoeven

Geert Veldhuis presenteert zijn beleidsnota
foto: Hans Verhoeven

Rob den Hartog wordt bedankt voor bewezen diensten
foto : Hans Verhoeven

Het bestuur en de notulist
foto Hans Verhoeven

De aanwezige leden
foto Hans Verhoeven

Ten slotte het hapje en drankje
foto Hans Verhoeven
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Snert van Cees Blokdijk
Foto: Toos Brink

Snoeiwerk in het Egboetswater
Foto: Toos Brink

Het Clusius bezig in het Ecoproject
Foto: Hans Verhoeven

Snert en gevulde koeken
voor NL Doet
 
Toos Brink 
 
De vrijwilligers van de NL Doet Natuurwerkdag werden ook
dit jaar weer verrast door Keurslager Cees Blokdijk uit
Medemblik. Voor het 5e achtereenvolgende jaar werd er
een stoofpan vol heerlijke, warme snert geschonken voor
de harde werkers in het Egboetsterrein. Dat ging er sma-
kelijk in want snoeien, spitten, soppen, harken en hooien,
daar krijg je lekkere trek van!
Het klusteam hoopt volgend jaar weer door deze gulle
slager gesponsord te worden. Ria de Graaf had bij een
Sponsorrondje in Medemblik koekjes, fruit en cake meege-
kregen, allen hartelijk dank daarvoor en een extra pluim
voor slager Cees.
 
Vrijdag 9 maart heeft groep 8 van basisschool De Schelp
uit Wervershoof het Doe-weekend van het Oranjefonds
gestart met het om-en-om knotten van de wilgen aan de
waterkant. Uiteraard met 1:1 begeleiding. Daarna werd het
"afval"  verzameld om er een takkenril van te maken. Zoiets
hebben ze waarschijnlijk niet eerder gedaan. Maar na de
uitleg over het nut hiervan waren ze best trots op het resul-
taat. Als verrassing kregen alle leerlingen een bidon van
sponsor RABO cadeau.
De opkomst aan " klussers in het groen" was zaterdag lager
dit jaar. Tot 14.00 uur is er gewerkt, maar er moet nog het
een en ander gebeuren. De paddenpoel wordt mogelijk
vergroot en uitgediept en eindelijk, eindelijk zal er een toi-
letvoorziening komen die zal worden gerealiseerd door het
Recreatieschap Westfriesland (RSW). Een lang gekoester-
de noodzaak.
Op zaterdag 10 maart stond de 2e schoolklas ingeroosterd.
De lente is begonnen in het Egboetswater! De Sneeuwklok-
jes zorgen voor een prachtig bloemtapijt tussen het zachte
mos, een weelde om van te genieten en even bij stil te staan.
 
Helmen voor de veiligheid 
 
NL Doet-karwei ook op 9 maart in het Streekbos. Tien
leerlingen van het Clusius College uit Grootebroek waren
op vrijwillige stage en met frisse tegenzin (hoort bij de
leeftijd) op vrijdag 9 maart komen helpen in het Ecoproject
Streekbos. Han Oranje, Co Markusse en knotgroep-coör-
dinator Rob Rijswijk hadden de zagen en handschoenen al
klaargelegd. Veiligheid voor alles en het Landschap Noor-
d-Holland levert voor alle IVN-natuurwerkdagen niet alleen
het snoeimateriaal, maar deze keer ook de helmen. Dat
staat stoer!
Ze kregen er steeds meer zin in en na een ochtend knotten
waren alle wilgen op drie na gekortwiekt. Terug in het SP
werden de harde werkers getracteerd op een gigantische
gevulde koek.
Er moet alsnog een flinke berg wilgentakken worden ver-
plaatst. Dat worden weer nieuwe takkenrillen waar vogels,
Egels en insecten een veilige schuil- en voedselplek kunnen
vinden. Een warm streven In het kader van duurzaamheid
en hergebruik.
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Belééf de natuur …
 
Henry Bruggink 
 
Als natuurgids én docent is het niet alleen belangrijk om
veel over bepaalde onderwerpen te weten, maar ook om
de stof te kunnen overbrengen. Daarbij gaat het verder dan
iets laten zien en daar bevlogen over vertellen. Je wilt je
publiek op allerlei manieren de natuur laten ervaren, dus
laten zien wat verborgen is, laten ruiken, proeven, horen of
voelen. En dat is voor het ene onderwerp gemakkelijker dan
voor het andere. Planten, mijn favoriete onderwerp, zijn wat
dat betreft het meest toegankelijk. Normaal gesproken kun
je er dichtbij komen, terwijl de kans dat ze ervandoor gaan
niet zo groot is. Het grootste risico is nog dat dat éne
plantje, dat er gisteren nog stond, in de tussentijd geplukt
of opgegeten is en je tijdens de excursie letterlijk met lege
handen staat. Maar verder kun je planten goed laten zien,
en allerlei andere zintuigen inzetten om specifieke kenmer-
ken te laten ervaren.
Bij dieren is dat toch wel anders. Zoogdieren en vogels kun
je met een beetje geluk van een afstand zien en met een
goede kijker dichterbij halen. En verder kun je ze horen;
soms is dat zelfs het enige, zoals Jan Flink in de vorige 'Ik
geef de pen door...'   zo beeldend beschreef voor de
Gierzwaluw. Bij kleinere dieren als insecten komt daar het
voelen nog bij, hoewel niet iedereen ervan gediend is een
insect over de hand te laten lopen, of een glibberige worm
vast te houden. Verder kun je bij een excursie wat geroos-
terde sprinkhanen of meelwormen meenemen, voor dege-
nen die zich daaraan durven te wagen. Zelf ben ik niet zo' n

liefhebber van dit soort exotisch eten, maar het brengt me
wel op die ene keer dat ik insecten geproefd heb. We waren
op vakantie in Ecuador en in het tropisch oerwoud wees de
gids ons op vrij kleine mieren, die over een boomstam naar
boven liepen. En wie wilde, mocht de tong er tegenaan
drukken. Na enige aarzeling hebben de meesten van de
groep het aangedurfd, met als resultaat een citroenachtige
smaak. De dreiging van een mogelijke vijand zorgt ervoor
dat de diertjes zuur produceren, om hun soortgenoten te
waarschuwen. Over deze Lemon ants, of Citroenmieren
valt nog veel meer te vertellen, maar terugdenkend aan
deze bijzondere ervaring komt bij mij vooral de vraag op,
hoe zoiets bij een Rode bosmier zou uitpakken. Niet goed
vrees ik: bij een bedreiging komen er vele bosmieren op je
af, ze produceren bijtend mierenzuur en hebben stevige
kaken waarmee gemeen gebeten kan worden. Voor een
Nederlandse excursie toch maar iets anders bedenken.
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De oeverzwaluwwand Drach-
terveld in 2018
 
Tjalling James 
 
Op een stralende winterse woensdag, 14 februari, is de
oeverzwaluwwand in de waterberging Drachterveld in
Oosterblokker flink onderhanden genomen. Met veel me-
dewerking van ons eigen Hoogheemraadschap en met hulp
van aannemer De Wit en de IJsvogelwerkgroep onder lei-
ding van Douwe Greydanus en Fred Weel.
 
Afgelopen jaar wisten bijna honderd paartjes Oeverzwalu-
wen de 18 meter lange wand te vinden. Bij inspectie van
de verticale, dus veilige wand waar geen roofdier tegen op
kan klimmen, bleek de kleinste soort zwaluw (12 cm) tot
ruim een meter diepte gegraven te hebben. Dat was de
meting in februari, vlak voor het aanvullen. Metingen van
IJsvogel- en Oeverzwaluwspecialist Jelle Harder (Huizen
2015) wezen uit dat de gemiddelde diepte van de nestgan-
gen direct na het broedseizoen 91 cm was en een half jaar
later was dat gemiddeld nog maar 81 cm. De nestgangen
en broedholtes storten dus gedurende de winter steeds
meer in.
Bij het licht uitkrabben van de gaten met een soort van
stalen Tomado-yoghurtschraper kwam er wat sprieterig
nestmateriaal uit de gaten. Dus de vogels maken het wel
gezellig daar in dat donkere holletje, diep in en onder de
grond. De nestruimte achter in het hol is groot genoeg voor
de ouders om na het voeren van de jongen om te keren en
niet achteruit het hol te hoeven kruipen, zoals de IJsvogel
wel moet doen.
Omdat Oeverzwaluwen steeds een "vers afgekalfde" oever
gebruiken om een nestgang te maken, is het verstandig de
oude nestgaten jaarlijks weer te vullen en dicht te maken.
Daarvoor gebruiken we speciaal wadzand, dat wat lemiger
is en daardoor samenhangend. Gewoon zand hangt, jawel,
als los zand aan elkaar en is dus niet stabiel genoeg om in
te nestelen. Na het uitschrapen van de gaten, plaatsen we
een holle buis gevuld met wadzand in het gat en stampen
dat aan met een iets dunnere dichte buis die er precies in
past. Tip voor vullers: houd niet je duim tussen de buis en
de wand, want dat kan je een blauwe duimnagel opleveren!
Nu is het wachten op de het ontwaken in het voorjaar van
de kleine insecten als knutjes en luizen waar de Oeverzwa-
luwen uit Afrika rond april op af komen. Als er voldoende
voedsel is, kan de zwaluw de jongen groot brengen, ook
na een eventuele tweede leg.
Oeverzwaluwen worden op de een of andere manier ge-
triggerd door verticale wanden (steile oevers). Normaal
gesproken zijn dat afkalvende oevers langs rivieren. Wij
kennen dat vooral langs De Geul in Limburg, grondheuvels
met steile wand worden geschikt bevonden door de Oever-
zwaluwen. Dat ondervond aannemer Heymans vorig jaar
bij het werk aan de N23. Binnen een weekeinde kan een
kolonie zich vestigen in een grondwal. Ik vind meer dan 3
paartjes al een kolonie, maar daarover kan je van mening
verschillen.
Om al te veel begroeiing in 2018 vlak voor de wand in het
Drachterveld te voorkomen, hebben we onlangs een laag
grond met riet weg laten halen. Het doorwortelde (!) anti-

worteldoek is vervangen door nieuw doek, dat is afgedekt
met een laag zand. En nu maar hopen dat het laagblijven-
de wilde mengsel ruigtekruiden er wel in wil groeien na
inzaaien dit voorjaar. Het lijkt nu nog onbedoeld op een
beetje strand in de drassige waterberging. Boven op de
wand was het afgelopen jaar een bloemrijk dak boven de
nesten te zien. Eerder in het jaar was het ook vermakelijk
om te zien hoe de Oeverzwaluwen de gaten verder uit-
schraapten met hun kleine pootjes. Watervalletjes van zand
spoten uit de gaten. Later vlogen ze af en aan met klein
nestmateriaal en vervolgens met insecten voor hun uitge-
komen legsels.
 
Eerste IVN-excursie in het Drachterveld is op 27 mei.
Eerder kijken is toegestaan. U bent gewaarschuwd! De
Oeverzwaluwen in Afrika ook.

Oud Oeverzwaluwnest

Plan van aanpak

Het zandbed is aangepast
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Thema Natuur
 
Marianne Ouwerkerk 
 
Van dinsdag 10 maart t/m woensdag 18 maart was de
Boekenweek. De Bibliotheken organiseerden allerlei ont-
moetingen en ervaringen rondom de natuur. Het IVN was
ook uitgenodigd om wat te vertellen over de natuur en wat
het IVN allemaal doet aan natuureducatie en excursies.
 
Frieda en Marianne zijn in respectievelijk '  Stede-Broec'  
en '  Wervershoof'   geweest om bezoekers, voornamelijk
kinderen, te vertellen over de natuur en vragen te beant-
woorden. Wij hadden allebei wat materiaal meegenomen
zoals opgezette dieren en kruiden. Vooral oma'  s waren
enthousiast over het kabouterpad en gaan dat zeker doen
met de kleinkinderen in de '  meivakantie'  .
 
Ondanks het mooie weer was de opkomst redelijk en zijn
er wat kinderen blijven hangen. In Stede-Broec was er veel
belangstelling voor de tijdelijke tentoonstelling. Na een
uurtje wilden de meeste kinderen toch weer lekker buiten-
spelen. Uiteraard hebben we dat aangemoedigd want je wil
ze toch achter die glazen plaat vandaan hebben. We
hebben een leuke middag gehad en die is zeker voor her-
haling vatbaar.

Frieda in Stede Broec
foto Hans Verhoeven

Interesse in Wervershoof
foto Marianne Ouwerkerk

Hout voor een nieuw insectenhotel in Het Egboetje
foto Toos Brink

Rabo Clubkas Campagne
 
Geert Pietersen
 
Jullie hebben er vast al wel van gehoord. De Rabobank
heeft de jaarlijkse fietstocht waarmee je € 250,- kon verdie-
nen voor je vereniging vervangen door een ander evene-
ment: de Rabobank Clubkas Campagne. Net als met de
fietstocht kun je met deze campagne geld verdienen voor
je vereniging.
Wij als IVN West-Friesland hebben besloten om aan deze
campagne mee te doen. We willen de opbrengst besteden
aan gereedschap voor het onderhoud in ons Ecoproject en
in Het Egboetje. Het gaat in totaal om zo'  n € 2.000,-. De
campagne loopt van maart t/m eind mei.
 
Hoe werkt de campagne? Om mee te doen moet je een
rekening hebben bij- en lid zijn van Rabobank West-
Friesland. De bank heeft een bedrag van € 250.000,- be-
schikbaar gesteld dat de leden mogen verdelen over de
deelnemende clubs. Klanten die vóór 10 april lid zijn/wor-
den, ontvangen een persoonlijke stemcode. Op dinsdag 8
mei ontvangen alle leden per mail of per post hun persoon-
lijke stemcode, 5 stemmen per lid. De stemmen moet
worden verdeeld over de verenigingen/stichtingen van je
voorkeur. Je mag maximaal 2 stemmen per club uitbrengen.
 
Stemmen kan online of op een van de regionale Rabo-kan-
toren. Na de stemperiode wordt bepaald hoeveel een stem
waard is. Verenigingen horen in juni hoeveel stemmen ze
hebben gekregen en welk bedrag ze ontvangen. De vere-
nigingen met het hoogste aantal stemmen ontvangen de
hoogste bijdrage. Het is dus zaak om zoveel mogelijk
stemmen te verzamelen. Daarom, maak zoveel mogelijk
promotie in je omgeving voor dit mooie doel en steun
daarmee ons werk in het Ecoproject en in Het Egboetje!
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