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

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

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

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

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

Foto's
Foto voorkant: Groot hoefblad
Fotogaaf: Hans Verhoeven
Foto achterkant: 23 januari 2020: drijfnat Streekbos 
Fotogaaf: Astrid Bijster

Sponsors
Lisbeth van Lintel Grafisch Ontwerp, pagina 5
ABZ Seeds, pagina 7
WFO Notarissen, pagina 15
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Column
 
Takkenbeest.
 
Marianne Ouwerkerk 
 
Ik had een paar eitjes van de wandelende takken uit het
Streekbos Paviljoen meegenomen omdat ik die beestjes
wel eens wat beter wilde observeren. Je denkt al gauw: wat
een saai insect, wat moet iemand daarmee? Niets is minder
waar. Met hun zuignapjes kunnen ze overal lopen en on-
dersteboven hangen en schommelen aan een blaadje. Dat
doen ze ook als ze vervellen en dat gebeurt 7 x.
 
31 Januari was de dag dat een wandelend takje uit een ei
kroop. Het eitje zat nog aan het pootje vast. Het was een
levendig diertje en ik ging een beter onderkomen zoeken.
Dat werd een grote "perenpot" met dubbelgevouwen hor-
gordijn er overheen. Zo'n nimfje kan nog niet met haar
tandjes door het harde Klimopblad bijten.

Wandelende tak met ei aan poot.
foto: Marianne Ouwerkerk

Voorwoord
 
Geert Veldhuis 
 
Circulaire economie en circulaire epidemie
 
Op 3 maart j.l. was ik namens het bestuur van IVN West-
Friesland aanwezig op een Masterclass Circulair Onderne-
men door de gemeente Medemblik. Als IVN waren wij vorig
jaar gastheer voor een dergelijke bijeenkomst, toen het m.
n. ging over hergebruik van computers en laptops door
remanufacturing (Vitasys). Verrast was ik toen ik op 3 maart
nog meer IVN-ers aantrof, die allemaal met een andere pet
meededen: Louis van Wegen, Michiel Swüste, Josien
Stringer en Jans Wiersum.
 
De ambitie van Circulair West-Friesland is die van de pro-
vincie Noord-Holland en eigenlijk van geheel Nederland: in
2030 50% minder gebruik van grondstoffen en in 2050 een
volledig circulaire economie. In deze bijeenkomst ging het
vooral om een vorm van "  omdenken"  : hoe ontwerpen en
ontwikkelen we producten, die niet aan het eind van hun
"  leven"   weggegooid worden (lineaire economie), maar
die (deels) hergebruikt kunnen worden door "re-using, re-
cycling, repurposing, refurbishing of remanufacturing"
(circulaire economie).
Zelfs vooraf aan een dergelijk ontwerp en ontwikkelproces
zou je je kunnen afvragen: welke noodzaak of belang heeft
het product, is er een markt voor of ga je een markt creëren.
Als consument hebben we juist op deze fase invloed door
"refusing en rejecting"   om zo "  reducing"   te bewerkstel-
ligen. Vooral dit laatste is al in de jaren '  70 van de vorige
eeuw door de Club van Rome benoemd : consuminderen.
 
De verandering in systeemdenken zit hem dus aan de zo-
genaamde voorkant van een product, zodat aan de achter-
zijde het geen einde kent, maar een nieuw begin. Zo is er
op den duur geen sprake meer van afvalstoffen, maar alleen
van grondstoffen, die gewoon hergebruikt kunnen worden.
Het adagium is : Wees zuinig op (de leefbaarheid van) onze
aarde, voor onszelf en voor onze kinderen.
 
Zuinig zijn op elkaar is ook het adagium bij de utbraak van
het coronavirus (COVID-19). Onzekerheid over de uitge-
breidheid en ernst van de uitbraak in Nederland beheerst
op dit moment het nieuws, maar ook de mogelijkheden en
onmogelijkheden van onze IVN-activiteiten. Er zijn op
moment van dit schrijven ook al tientallen besmettingen in
ons land geconstateerd, en een pandemie zal ook ons niet
overslaan, is mijn mening.
 
We zullen proberen zoveel mogelijk onze activiteiten voort
te zetten, als ieder zich zoveel als mogelijk aan de lande-
lijke (RIVM-) richtlijnen probeert te houden: geen handen
schudden, handen regelmatig en grondig wassen met zeep,
niezen en hoesten in je elleboogsplooi en bij koorts, hoes-
ten en benauwdheid thuis blijven en je laten testen via je
huisarts.

In een terrarium met meerdere soortgenoten kan ze meteen
gaan eten want haar grotere zusjes hebben de randjes er
al af gegeten. Nee, ik heb er zelf geen stukjes uitgebeten
maar de blaadjes doormidden gescheurd. Toch at ze nog
niet en daarom heb ik wat zacht Braamblad gegeven. Dat
ging erin als koek. Na een week was ze al gegroeid naar 2
cm. Tot zover ging alles goed.
Een paar dagen later stond ook de Klimop op de menulijst.
Elke dag wat vers spul erbij, dat moest helemaal goed
komen. Tot ik na twee en een halve week 's morgens de
bak ging inspecteren. Ik kon haar nergens vinden. Wel een
hoop Braam en Klimop opgegeten. "Gisteren vloog ze nog"
werd nu: "gisteren schommelde ze nog". Het takje was aan
de wandel gegaan. Ze kon alleen maar door het dubbelge-
vouwen gaas gekropen zijn. Ik ging zoeken langs de muur
en plafond naar een wandelende tak van 2,5 cm. maar niets
te zien natuurlijk. Dat was een teleurstelling. Nu maar
wachten tot de andere eitjes uitkomen om het onderzoek
te hervatten. En dan driedubbel gevouwen gaas erover-
heen! Geloof me of niet, tegen beter weten in kijk ik nog
regelmatig langs de muur en naar het plafond.
 
O ja, als u zich afvraagt waarom ik in de vrouwelijke vorm
schrijf: dat zit zo. In gevangenschap zijn het voor 99,9 %
vrouwtjes.
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Nestkastcontole in het
Ecoproject
 
Han Oranje 
 
Woensdag 12-februari hebben Ko Markusse en ik weer de
jaarlijkse rondgang gehouden langs de nestkastjes. Deze
hebben we schoongemaakt, verplaatst of verwijderd.
Omdat één kastje in zeer slechte staat was hebben we dat
verwijderd (onbewoonbaar verklaarde vogelwoning).
 
Het bleek dat slechts 1 kastje niet gebruikt was als nestge-
legenheid, in alle andere kastjes was nestmateriaal gevon-
den. De grote bosuilenkast is in gebruik geweest, een grote
hoeveelheid nestmateriaal, vermengd met de houtsnippers
die we er vorig jaar in hadden gelegd, hebben we daarin
aangetroffen. Waarschijnlijk zijn het geen Bosuilen geweest
maar Zwarte kraaien of Kauwen, die gebruik hebben ge-
maakt van de kast. (regelmatig kraaien gezien in de buurt
van de kast).
 
Ook de drie boomkruiperkastjes zijn in gebruik geweest en
gezien de grote hoeveelheid nestmateriaal (veel meer dan
gebruikelijk dan bij mezen) is er het vermoeden dat er in-
derdaad Boomkruipers in hebben gezeten. Bij het eerste
boomkruiperkastje viel het wel op dat de onderste laag zeer
vochtig was en bij het verwijderen van het nestmateriaal
stonk het behoorlijk naar de ammoniak. Bij het 2e en 3e
boomkruiperkastje werd het duidelijk, in het 2e kastje
huisden 3 muizen en in het 3e kastje 5 muizen. Die vonden
de kastjes wel een prima plek om te overwinteren.
 
Bij de steenuilenkast viel op dat alle houtsnippers die we er
vorig jaar in gestrooid hadden, verdwenen waren. In het
gedeelte van de kast dat het verst van de opening lag
vonden we wel een groot aantal blauw/grijze veertjes.
(misschien dat een Steenuiltje daar een tijdje een schuil-
plaats heeft gevonden????).
 
In vak 26 (zie kaartje) ten oosten van de plas, was een
pimpelmezenkast verdwenen en het kastje voor de vliegen-
vanger kapot. Waarschijnlijk gesneuveld tijdens snoeiwerk-
zaamheden. Twee andere pimpelmeeskastjes in dat vak,
hebben we verwijderd want die hingen op plaatsen die
moeilijk bereikbaar zijn geworden door takkenrillen en grote
hoeveelheden dood hout. Ze hebben een ander plekje
gekregen.
 
Al met al is 2019 een succes geweest m.b.t. het gebruik
van de kasten. Maar wat betreft het broedsucces, daar kan
ik geen zinnig woord over zeggen.

Plattegrond Ecoproject in het Streekbos
1 Informatiebord - 2 Brug met wildrooster en schotbalkstuw
- 3 Paddenpoel - 4 Vogelkijkwand - 5 Duiker - 6 Hek - 7
Bruggetje met wildrooster - 8 Braambosje - 9 Plas - 10
Kerkesloot - 11 Beestenboet

Inleveren copy
 
Redactie
 
De deadline voor het inleveren van het volgende nummer
van de Alchemilla is 2 juni 2020.
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Van de bestuurstafel
 
Pieter Hermans 
 
De afgelopen maanden zijn voor uw bestuur afwisselend
intens, heftig, teleurstellend, uitzichtloos, verwarrend,
hoopvol en op het eind verlossend geweest. Het enorme
hoofdpijndossier dat afgelopen najaar ontstaan is door het
afscheid van de penningmeester, heeft ons veel hoofdbre-
kens gekost. Zie maar eens een nieuwe penningmeester
te vinden. Groot was de vreugde toen we iemand gevonden
hadden die op tijdelijke basis de financiële puinhoop op
orde zou brengen. Met een aanzienlijke staat van dienst
legde deze tussenpaus na korte tijd het bijltje er onver-
wachts bij neer waardoor bij ons de paniek weer toesloeg
en teleurstelling wederom de boventoon voerde. Hoe moet
dat nu met de komende ALV? Netwerken van ieder be-
stuurslid werden ingeschakeld, gemobiliseerd, geïnspec-
teerd en intens gescreend. Uiteindelijk vonden we in eigen
gelederen IVN-lid en natuurgids Ineke Hoffer (jarenlange
ervaring op een boekhoudkantoor) bereid om "er eens naar
te kijken". Vervolgens heeft ze samen met vriendin Bea
Reyn (ook uit de accountancy) in krap 2 weken de hele fi-
nanciële handel en wandel over 2019 in kaart gebracht, in
orde gemaakt en de benodigde documenten en overzichten
gerealiseerd zodat het bestuur op de ALV verantwoording
kan afleggen. Ineke zal voorlopig de administratie blijven
doen terwijl Geert naast zijn voorzitterschap ook (tijdelijk)
de functie van penningmeester bekleedt. E.e.a. betekent
wel dat de functie van penningmeester nog steeds vacant is.
 
Het tweede dossier wat ons af en toe redelijk wat grijze
haren bezorgt is het onderwerp schoonmaakkosten. Om
nauwkeuriger te zijn: de schoonmaakkosten van de ge-
meenschappelijke ruimtes van het Streekbos Paviljoen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door personeel
van IJgenweis en tezamen met de schoonmaakkosten in
rekening gebracht bij de Gemeente Stede Broec. Deze
herverdeelt de kosten weer tussen IJgenweis, IVN en Orion.
Over de manier van herverdeling, aard en hoogte van de
kosten zijn Orion en IVN het niet eens. Er zijn inmiddels
diverse gesprekken met alle partijen geweest. Wij zijn er
nog steeds niet uit en er staan hier en daar nog wel een
paar partijtjes sparren aan te komen.
 
De ergernis van het trage internet is binnenkort over. Op
het moment dat ik dit schrijf (schrikkeldag) ligt de nieuwe
glasvezelkabel klaar en is er een pakket afgeleverd om de
aansluiting te voltooien. Ik hoop dat als u dit leest het alle-
maal gebeurd is.
 
De beide kunstwerken die ons werden geschonken zijn
verkocht en hebben € 800,- opgebracht. Dit bedrag komt
ten goede aan het nieuw op te zetten voedselbos.
 
Op de Westfriese Beursvloer hadden we een match ge-
maakt met Installatiebedrijf Schermer. Deze gaat voor ons
de verwarming en luchtcirculatie gratis in orde maken. Ook
hier hoop ik dat dat inmiddels gerealiseerd is.
Er was ook een match met Cartridge City uit Hoorn. In ruil
voor gratis toner voor de printer hebben zij een kartonnen
box geplaatst in de benedenzaal. U kunt hierin allemaal uw

gebruikte inktpatronen deponeren. Deze worden dan gere-
cycled of hergebruikt. Denk eraan voordat u uw cartrid-
ges in de kliko gooit!
 
Van het Landschap Noord-Holland hebben we een gebuik-
te informatiezuil gekregen. Deze bestaat uit een monitor-
scherm en audiovisuele elektronica. Hierin past een SD--
kaartje waarop foto'  s, muziek en andere informatie gezet
kan worden. Deze speelt nu continu af achter het raam in
de centrale hal. De inhoud wordt regelmatig ververst.
 
Deze week wordt nog de laatste hand gelegd aan de be-
grotingen die door de werkgroepen zijn ingediend. Het is
fijn om te horen en te lezen dat er veel initiatieven worden
ontplooid. Meestal kosten deze tijd en geld en vaak leveren
ze ook wat op. We denken dat hier nog wel wat te halen
valt. Hiervoor zoeken we nog iemand met een commerciële
inslag die bijv. advertentieruimte in de Alchemilla kan ver-
kopen. Ook de verhuur van het vele tentoonstellingsmate-
riaal aan scholen of andere instellingen zou wat kunnen
opleveren. Voelt u zich aangesproken, denkt u dat dit een
uitdaging voor u is, meld u dan aan bij een van uw bestuurs-
leden.
 
Tot slot willen we nog de aankondiging van de contributie-
inning doen. Voor 2020 is dat € 27,- voor de gewone leden
en voor huisgenootleden € 6,-, zoals al in de ALV van 2019
aangenomen. In de maand april 2020 zullen we via de
Rabobank de ‘incasso-machine’ weer aanzetten voor alle
leden, die niet via het landelijk incassosysteem hun contri-
butie betalen.

grafisch ontwerp

& illustratie

Lisbeth  

van Lintel

post@lisbethvanlintel.nl 

06-222 334 11

www.lisbethvanlintel.nl
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Fanatieke knotploeg
 
Douwe Greydanus
 
Als de wintermaanden zich aandienen dan komt de knot-
ploeg te voorschijn. Coördinator Rob Rijswijk schud de
mannen en vrouwen dan wakker. Het begint dan weer te
kriebelen om het landschap te verfraaien en de wilgen van
hun pruik te ontdoen.
Al ruim 45 jaar is deze knotploeg actief, alhoewel een en-
kele van de beginperiode nu nog actief meewerkt. Ja, de
leeftijd gaat uiteindelijk een rol spelen.
 
Het aantal adressen waar wij momenteel knotten is vermin-
derd tot 20 a 25. Er zijn boeren noodgedwongen gestopt
door geen opvolging in de familie. Het boerenerf wordt
verkocht, een burger neemt het over en het landschap wordt
strak gemaakt.
Aan het begin van het knotseizoen worden de aanvragen
van de boeren ingedeeld. Er ontstaat een strak schema om
de geplande 20 a 25 adressen te bezoeken. Er is wel het
risico van uitstel door slecht weer of te veel wind aanwezig.
Hierdoor moeten wij meerdere keren in actie komen om een
groot aantal (>30 a 35) wilgen/essen te knotten.
Per mail wordt een oproep gedaan aan de deelnemers en
een ieder meldt dan of hij of zij mee kan werken. Het is
belangrijk om te weten hoeveel medewerkers(sters) er
komen om het werk af te krijgen. De eigenaar kan dan re-
kening houden met iets lekkers bij de koffie of thee. Dat is
altijd weer even een gezellig samenzijn.
Als wij op het adres bijeen komen pakt een ieder zijn haar
gereedschap, zoeken snel een boom op en beginnen deze
gelijk bij te werken. Tijdens het werk hebben we soms geen
gebrek aan schaapachtige belangstelling. Tijdens het werk
is een ieder druk met veiligheid en om geen zaagsel in de
mond te krijgen kan je die beter dicht houden of boven de
wind gaan zagen. Alles wordt handmatig gedaan dus geen
lawaai van een motorkettingzaag.
Het aantal dames dat mee doet is 6 van de 22 knotters
totaal. Ze doen zeker niet onder voor de mannen en ma-
ken een mooi knot op de boom.

De knotters aan het werk.
fotocollage: Douwe Greydanus

 
Het gereedschap wordt gratis verstrekt door Landschap
Noord-Holland. Na de werkzaamheden knapt het boeren-
landschap zienderogen op en daar doen wij het voor. Er
zijn boeren die ook graag de staken van twee drie jaar om
hun land zetten. Nadat ze wortel hebben geschoten geeft
dat schaduw voor het vee, vooral als het heet is in de zomer.
Ze komen deze dan ook graag ophalen.

West-Friese Beursvloer: voor
het IVN een succes!
 
Linda Smit 
 
Op 28 november vond in de Schouwburg Het Park in Hoorn
de 10e editie van de West-Friese Beursvloer plaats, een
initiatief van Vrijwilligerspunt in samenwerking met West-
Friese Uitdaging. 60 Bedrijven en 70 maatschappelijke
organisaties handelden als ware beursgangers; niet in geld
of aandelen, maar in Kennis & Kunde, Materialen & Midde-
len, Klussen en Mensen voor Mensen. Tijdens de West-
Friese Beursvloer krijgen maatschappelijke organisaties de
ruimte hun hulpvraag te stellen en een tegenprestatie te
bieden. Bedrijven krijgen de mogelijkheid op zoek te gaan
naar de organisatie die het beste bij hun aanbod past.
 
Namens onze vereniging zijn Peter en Susan Blomsma de
beursvloer opgegaan en mét succes. Het bestuur had aan
Peter gevraagd of hij een installatiebedrijf kon vinden die
voor de Terp (de bovenzaal van het Streekbos Paviljoen)
energiebesparende maatregelen kon adviseren. En dat is
gelukt en zelfs meer dan dat. De firma Schermer heeft een
prachtig aanbod gedaan om gratis díe materialen te instal-
leren om onze energierekeningen omlaag te brengen. TOP.
 
Wij leveren aan deze instellingen nog een af te spreken
"tegenprestatie" (bijvoorbeeld een vaarexcursie o.i.d. voor
het personeel)
 
Verder is er een deal gesloten met CartridgeCity in Hoorn.
Zij leveren een toner voor onze printer en als tegenpresta-
tie zamelen wij gebruikte cartridges voor hen in. En het IVN
ontvangt zelfs een vergoeding voor de ingezamelde cart-
ridges. De inzamelbox staat in de benedenruimte in het
Streekbos Paviljoen. Welke soorten cartridges ingezameld
kunnen worden staat in een apart artikeltje in dit tijdschrift.
Dus: spaart u mee voor het IVN door uw lege cartridges bij
ons in te leveren?

Activiteiten IVN en KNNV
 
IVN en KNNV hebben afgesproken dat leden van beide
verenigingen gratis gebruik mogen maken van elkaars
activiteiten (tenzij anders vermeld). De activiteiten van
het IVN vindt u in de Alchemilla en op de website www.
ivn-westfriesland.nl onder Activiteiten en die van de
KNNV op de website www.knnv.nl/hoorn onder Agenda.
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Inventariseren in en bij het
Zanddepot met de KNNV
 
Geert Veldhuis
 
Op de woensdagen 24 juni en 1 juli a.s. gaat de KNNV de
planten in een speciaal gebied in en rond het Zanddepot,
dat gelegen is op de kruising van Grootslagweg en Esdoorn-
laan in de gemeente Medemblik, inventariseren. Dit doen
ze in het kilometerhok 144-525 in het kader van Het Nieuwe
Strepen. Zie deze link voor informatie: https://www.ver-
spreidingsatlas.nl/projecten/floron/nem-vaatplanten.aspx
 
De tijd is beide dagen van 14.00 tot 16.30. Hun voorzitter,
Anneloes ter Horst, heeft ons, als IVN-ers, uitgenodigd mee
te doen met deze inventarisatie. Van harte aanbevolen.

Rabo ClubSupport 2020 v.h.
Rabo Clubkas Campagne
 
Geert Veldhuis 
 
Gezamenlijke actie van IVN West-Friesland en KNNV-
Hoorn De gedachte achter Rabo ClubSupport is dat leden
van de Rabobank inspraak krijgen in de verdeling van een
gedeelte van de winst van de bank. Onze bank stelt hiervoor
een aanzienlijk bedrag beschikbaar (hoogte van dit bedrag
maken we in de zomer van 2020 bekend). Dit bedrag mogen
de leden van de bank verdelen over de verenigingen en
stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te
brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe
meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging
of stichting!
 
Afgelopen twee jaar heeft Rabobank West-Friesland een
vergelijkbare campagne georganiseerd onder de naam
Rabobank Clubkas Campagne. Zoals eerder aangekon-
digd gaat de Rabobank Clubkas Campagne in 2020 verder
onder de naam Rabo ClubSupport. Naast deze naamswij-
ziging verandert ook de planning. In tegenstelling tot afge-
lopen jaar gaan we nu voor de zomer van start. Alle vere-
nigingen en stichtingen die klant zijn bij de bank ontvangen
voor de zomer een uitnodiging om in te schrijven. De finale
vindt in oktober plaats.
 
IVN en KNNV gaan zich beide inschrijven om voor deze
Club Support in aanmerking te komen. Daarvoor is het wel
nodig dat beide verenigingen ook stemmen krijgen. Samen
met de KNNV-Hoorn willen we dus alle leden, die een re-
kening bij de Rabobank hebben, vragen voor bovenge-
noemde Rabo ClubSupport hun stem op zowel IVN als
KNNV uit te brengen.

Hij staat!!
 
Toos Brink 
 
Het Landschap Noord-Holland heeft een aantal informatie-
zuilen beschikbaar gesteld en wij behoorden tot een van
de winnaars. De zuil heeft een plek achter de toegangsdeur
gekregen in het Streekbos Paviljoen. Peter Blomsma heeft
het programma in de 3e week van februari geïnstalleerd en
van natuurfoto's en logo's voorzien. Dit zal binnenkort
worden uitgebreid met doelgerichte en korte informatie over
onze activiteiten zoals onze IVN dependance het Egboetje,
de fluisterboot, natuurwerk, scholenwerk etc.
 
Omdat we niet iedere dag zijn geopend is dit een prima
manier om bezoekers van het Paviljoen te informeren. Er
is een tijdklok tussen gezet. Afgelopen weekend werd het
goed bekeken! Het is een prima aanvulling in de hal voor
bezoekers van restaurant IJgenweis, wellicht nemen de
mensen dan een activiteiten/vaarfolder mee die er naast
staat. IVN West-Friesland is er blij mee!

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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De Willibrordusschool in Bovenkarspel heeft veel ruimte en
een uitdagende inrichting van het schoolplein waarmee
sommige ouders het moeilijk hebben.
foto: Toos Brink

Een school in Hoogkarspel had het in 2017 al goed voor
elkaar met water om mee te spelen.
foto: Toos Brink

Groene schoolpleinen
 
Louis van Wegen
 
Enkhuizen en Stede Broec behoren tot "de meest versteen-
de gemeenten" van heel Nederland, zo bleek uit onderzoek
uitgevoerd in opdracht van Operatie Steenbreek. Cobra
adviseurs verzamelde gegevens over de tuinen van de
inwoners waaruit deze conclusie volgde. Het IVN West-
Friesland is actief met een regionale variant op "steen-
breek". Wij noemen het "Meer leven in je tuin", zie onze
website. Hiervoor is gekozen omdat de gemeenten Enkhui-
zen en Stede Broec niet aangesloten zijn bij de landelijke
organisatie Operatie Steenbreek.
 
De resultaten van het onderzoek naar de "stenentuinen"
geven wel aanleiding voor beide gemeenten om mee te
doen. Het is opmerkelijk dat twee gemeenten die aan elkaar
grenzen zoveel groen voor steen hebben verruild. Net als
andere inwoners van Nederland hadden we tot voor kort
tuinen met grasvelden. Het gras moest in het zomerhalfjaar
regelmatig gemaaid worden. Nu hebben we stenentuinen
waarin we het groen tussen de stenen bestrijden met gif,
krabber e.d.
 
Wat hebben de inwoners van beide gemeenten met elkaar
gemeen waardoor ze, meer dan elders, ervoor kiezen om
hun tuinen te betegelen? Hoe verhoudt zich dit tot het
agrarische verleden? En de toekomst van bijvoorbeeld
Seed Valley? Hebben kinderen die opgroeien in kale tuinen
en schoolpleinen grotere kans om later buitenspel komen
te staan? Misschien dat kinderen die naar scholen gaan
met groene schoolpleinen aan hun ouders vragen waarom
de eigen tuin vol met tegels ligt.
 
Het IVN organiseerde, samen met andere organisaties, in
januari een zogenaamd Kenniscafé Groene Schoolpleinen
in het provinciehuis van Haarlem. De opening ging gepaard
met een kort interview met een meisje, Philipine. Zij wilde
op haar basisschool in Haarlem een bijenhotel maken. Haar
moeder bracht haar op het idee dat er dan ook bloemen
moesten komen. De directrice van de school speelde er op

in door het initiatief te steunen. Het meisje liet de hele zaal
haar zelf gemaakte "  moodboard"   zien en antwoordde
vrolijk op alle vragen uit de zaal. Dit was de inspirerende
start van een serie lezingen en gesprekken.
 
Er zijn scholen met aangrenzend openbaar groen waar de
nood niet hoog is maar waar nog veel verbetering mogelijk
is. Er zijn ook scholen waar de kinderen op het dak van de
school spelen bij gebrek aan ruimte. Het commentaar
hierop tijdens deze middag: "  Vierhonderd kinderen op een
postzegel is kansloos"  .
 
De provincie stelt niet direct geld beschikbaar voor scholen
die hun pleinen willen vergroenen. Via de aanpak Groen
Kapitaal draagt de provincie het belang van biodiversiteit
uit, ook in de stad, omdat het mede bijdraagt aan andere
doelen. In het geval van groene schoolpleinen betreft dat
een groot aantal mogelijke combinaties van verbeteren van
leerprestaties ("  leerkracht"), gezond bewegen en eten tot
"waterbewustzijn"   en voorkomen van hittestress. Via het
fonds "Betrekken bij groen" is er geld beschikbaar om de
tegels te verruilen voor planten.
 
Om de vergroening van schoolpleinen succesvol te laten
verlopen werden deze middag ideeën verzameld. Er is al

De Montessorischool van Enkhuizen ligt aan een groot
grasveld, veel ruimte is een enorm voordeel voor scholen.
foto: Louis van Wegen
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veel ervaring met de omvorming van speelpleinen: hoe het
fout kan gaan en hoe het tot een langdurig succes leidt waar
alle betrokkenen baat bij hebben. Steeds meer scholen
hebben kinderen die overdag overblijven en niet tussen de
middag naar huis toe gaan. Hierdoor ontstaat meer behoef-
te aan ruimte bijvoorbeeld om even alleen en rustig te zijn.
Niet alleen kinderen en de school varen wel bij groene
buitenruimte. De buurt profiteert er van mee door sociale
cohesie, minder hittestress en minder wateroverlast. De
hele maatschappij profiteert er van mee als kinderen zich
beter ontwikkelen in weerwil van de afnemende kwaliteit
van het onderwijs.

De Montessorischool in Enkhuizen heeft behalve een groot
grasveld ook een natuurlijk ingericht schoolplein.
foto: Louis van Wegen

 
Steeds meer onderzoek wijst uit hoe belangrijk het groen
is sinds het bekend worden van de biophilia hypothese in
1984. Er zijn beren op de weg. Kinderen worden vies, zand
en modder komen met de kinderen mee in school. Het is
de vraag of dit nadeel opweegt tegen de voordelen. Losse
elementen zoals planken en stenen kunnen ingezet worden
en weer opgeruimd worden. "Geef kinderen planken en ze
maken een hut, geef kinderen een hut en ze maken er
planken van". Vier het succes van een geslaagde bouw en
maak van het slopen en opruimen een leuk project. Het is
handig om een opslagruimte te hebben voor losse spullen.
 
Schoolpleinen worden geïnspecteerd op veiligheid. In de
praktijk blijkt dat tijdelijke bouwsels en dergelijke nooit tot
problemen leiden. Een belangrijk criterium voor succes is
dat de vraag om een groen schoolplein bij de kinderen en
hun ouders leeft. Het is een groeiproces dat vast onderdeel
wordt van het lesprogramma. De buitenruimte wordt daar-
in meegenomen als gelijkwaardige ruimte zoals een klas-
lokaal, gymzaal of bibliotheek.
 
Zo'n groen plein is dus niet een eenmalige actie die een-
malig veel geld kost. Het is succesvol als een kleine groep
betrokkenen uitgroeit tot een grotere groep die jaarlijks een
beperkt bedrag te besteden hebben. Bij alle lezingen kwam
het woord "ruimte" terug. Wie een school zoekt voor zijn
kind en let op een groot schoolplein met aangrenzend veel
openbaar groen die komt een heel eind.

Even ontspannen en je uitleven!
foto: Toos Brink
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Activiteitenoverzicht IVN
West-Friesland april t/m juni
2020
 
Linda Smit en Toos Brink
 
Alle activiteiten zijn gratis voor IVN- en KNNV-leden, tenzij
het (bij uitzondering) wordt aangeven. IVN Paviljoen is
gesloten op 1e Paasdag en 1e en 2e Pinksterdag. Op 2e
Paasdag is IVN Paviljoen geopend.
 
Zondag 5 april
Kindervoorstelling door poppentheater BlauwBlauw: In de
kippenschuur. Lukt het kip om haar ei uit te broeden? En
kan de boer haar een handje helpen? Start 14.00 en 15.00
uur in de Terpzaal Streekbos Paviljoen. Kosten voor niet
leden € 2,50 p.p.: vermeld naam, aantal personen en de
tijd dat u wilt komen in de opgave via blauwblauwpoppen-
theater@gmail.com.
 
Woensdag 8 april 
Volwassenenactiviteit: Lezingavond Energievoorziening en
klimaatverandering Hoogleraar/politicus Kees de Lange
geeft een lezing met discussie over een actueel onderwerp
dat ons allen treft. Aanvang 19.30-21.30 uur in de Terpzaal
Streekbos Paviljoen. Kosten voor niet leden € 5,- incl.
koffie /thee. Aanmelden via publieksactiviteiten@ivn-
westfriesland.nl
 
Donderdag 9 april
Volwassenenactiviteit: Natuurwerkavond Egboetsterrein
Start 18.30 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, N240 afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf,
06 40392703
 
Zaterdag 11 april
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos Verzame-
len 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Van 9.30
uur tot de middag inventariseren in het Streekbos. Informa-
tie Hans Verhoeven, 06 18903922.
Tevens klusochtend Ecoprojectwerkgroep.
 
Zondag 12 april 1e Paasdag - IVN Paviljoen gesloten
TIP: Gezinsactiviteit De Verteltuin in Hem. Marijcke Faas
vertelt verhalen over de Haas en het ei. Het is heerlijk
wandelen in deze voormalige fruittuin met veel kronkelende
paden met bomen, grassen en rustplekjes op de Hemmer-
buurt 103, 1607 CE Hem. Aanvang 14.00 uur, aanmelden
via entree@verteltuin.nl of 06 12679381.
 
Maandag 13 april 2e Paasdag IVN Paviljoen geopend
 
Zaterdag 18 april
Gezinsactiviteit: De bloemetjes en de bijtjes Bloesemwan-
deling door de fruittuin "t Keetje" van 14.00 - 16.00 uur. Of
rijd mee met het pluktreintje van Jan de Boer, onderweg
wordt vertelt over de fruitteelt en natuur. Peren-, appels-,
pruimen- en kersenbloesem staan in volle bloei en de bijen
in de kasten staan klaar om alles te bevruchten. Ervaren
imkers geven informatie. Locatie Het Keetje, Kadijkweg
65a, 1614 MA Lutjebroek. Kosten voor niet leden € 2,00 pp

 
Zondag 19 april IVN Paviljoen geopend
 
Zaterdag 25 april
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater Help
mee om de flora en fauna te determineren. Start om 9.00
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, N 240
afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 40392703.
 
Zondag 26 april
Volwassenenactiviteit: Voorjaar in het Zanddepot Dit bijzon-
dere natuurgebied is vanmiddag speciaal geopend voor
bezoekers. De IVN-gidsen, geven uitleg over de geschie-
denis van dit bos met z'n mooie waterpartijen en de beplan-
ting op allerlei soorten grond. Goed schoeisel en lange
broek worden aanbevolen. Start wandeling: 14.00 uur bij
Zanddepot, SBB hoek Dijkgraaf Grootweg/Grootslagweg
Andijk. De IVN-vlag hangt uit. IVN-gids Geert Veldhuis 06
52618372. Kosten voor niet leden € 2,- p.p.
 
Zondag 3 mei
Volwassenenactiviteit: Lentetocht Suyderbraeck. Vlak bij
Hoorn ligt de Suyderbraeck: in elk seizoen anders en het
herbergt veel verschillende mooie groene plekjes. Laat je
verrassen door dit gebied! IVN-gidsen leiden de bezoekers
rond, kosten voor niet leden € 2,-p.p.Goed schoeisel en
lange broek worden aanbevolen. Niet geschikt voor rolstoe-
len. Start om 14.00 uur op Zesstedenweg 20a, 1634 DN
Scharwoude. IVN-gids is Janny Wilkie 0229 243562
j.wilkie@ivn-westfriesland.nl
 
Donderdag 7 mei 
Volwassenactiviteit: Natuurwerkavond Egboetsterrein Start
18.30 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud,
N240 afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 40392703
 
Zaterdag 9 mei 
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos Verzame-
len 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Van 9.30
uur tot de middag inventariseren in het Streekbos. Informa-
tie Hans Verhoeven, 06 189 03922.
Tevens klusochtend Ecoprojectwerkgroep.
 
Zaterdag 9 mei
Volwassenen en grotere kinderen Vroege vogelvaartocht.
Neem je verrekijker mee of leen ter plekke een IVN-kijker
van de gidsen om al dit moois goed te kunnen waarnemen.
De fluisterboot vaart bijna 2 uur in De Weelen en omgeving.
Verzamelen om 4.45 uur, vertrek 5.00 uur bij kruising
Zanddepot SBB hoek Dijkgraaf Grootweg / Grootslagweg
Andijk. Kosten voor niet leden € 2,- p.p. Aanmelden
r.de.graaf@ivn-westfriesland.nl of 06 40392703.
 
Zondag 10 mei 
Gezinsactiviteit: Moederdagvaartocht Om 14.00 uur verza-
melen bij het IVN in het Streekbos Paviljoen. De fluisterboot
vaart door het Streekbos en omgeving. Aandacht voor flora,
fauna en de geschiedenis van agrarisch West-Friesland.
Max 24 pers. Opgave h.oranje@ivn-westfriesland.nl, kos-
ten voor niet leden € 2,50 volw. Kinderen tot 12 jr. gratis en
met attentie voor de meevarende moeders (sponsoring ABZ
Seeds). Check onze site voor extra activiteiten of wijzigin-
gen of mail naar publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
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Zondag 10 mei 
Gezinsactiviteit: Natuurfietstocht Hoorn e.o. Een fietstocht
onder begeleiding van een natuurgids van MAK Blokweer
en KNNV langs groene locaties in Hoorn: Landje van Naber,
de Ottobrug en Leekerlanden. IVN- en KNNV-gidsen ver-
tellen daar over o.a. het groen en historie van de plek. Start
10.00 uur en einde 12.00 uur bij MAK Blokweer. Klooster-
hout 1-2, 1695 JC Oosterblokker. Kosten € 4,95 p.p. incl.
koffie, thee, koek. Aanmelden via www.mak-blokweer.nl of
0229 266344.
 
Zondag 17 mei
Volwassenactiviteit: Mooi groen Snouck van Loosenpark
Verzamelen om 14.00 uur bij het VVV kantoor tegenover
het station in Enkhuizen. Carla Moonen (ook gids bij Vere-
niging Oud Enkhuizen) vertelt tijdens een wandeling van
een ruim een uur over bomen, struiken, planten en het rijke
verleden van het Snouck van Loosenpark. Ook de aangren-
zende Dijk en Paktuinen zijn interessant. Kosten voor niet
leden € 2,- p.p. aanmelden via
publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
 
Zaterdag 23 mei
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater Help
mee om de flora en fauna te determineren. Start om 9.00
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, N 240
afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 40392703.
 
Zondag 24 mei IVN Paviljoen geopend
 
Zaterdag 30 mei
Gezinsactiviteit: Kinderboerderijdag SKIK Hoogkarspel
Voor groot en klein altijd leuk: een bezoek aan de speeltuin
en de dieren, div. soorten konijnen, kippen, geiten, cavia's
en exoten, zoals gekko's. Ga buurten bij de infostand van
IVN/KNNV.
 
Zondag 31 mei 1e Pinksterdag IVN Paviljoen gesloten
Gezinsactiviteit: Geheimen van de kloostertuin Blokker
Park-kundige Hans Timmerman leidt samen met IVN-gids
een wandeling naar de Kloostertuin met veel medicinale
planten. Start 14.00 uur, MAK Blokweer, Kloosterhout 1,
1695JC Oosterblokker. Kost € 4,95 p.p. incl. koffie, thee.
Aanmelden:
www.mak-blokweer.nl of tel. 0229 266344.
 
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag IVN Paviljoen gesloten
 
Zondag 7 juni 
Volwassenactiviteit: Orchideeën in het Zanddepot. Het
Zanddepot ligt midden in de kleipolder en is een natte cel
met rietvelden, plas-drasgebied en omsloten door bos.
Tussen het riet en op drassig veld zijn deze tijd vaak (riet)
orchideeën te zien. De rose-paarse kleuren zijn een
prachtig contrast in de omgeving. Kosten voor IVN-niet
leden € 2,- p.p. Verzamelen om 14.00 uur bij het Zanddepot,
SBB hoek Dijkgraaf Grootweg/ Grootslagweg 9 te Andijk.
 
Zondag 7 juni
Gezinsactiviteit: Medicinale kruiden / eetbare planten Annet
van Tweel is een ervaren kruidenkundige die over "goed
groen" in het Streekbos zal vertellen. Start wandeling 14.00

uur vanuit het IVN in het Streekbos Paviljoen. Kosten voor
niet leden € 2,- p.p. Aanmelden bij de gastvrouw in het
Paviljoen.
 
Donderdag 11 juni
Volwassenactiviteit: Natuurwerkavond Egboetsterrein Start
18.30 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud,
N240 afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 40392703
 
Zaterdag 13 juni
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos Verzame-
len 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Van 9.30
uur tot de middag inventariseren in het Streekbos. Informa-
tie Hans Verhoeven, 06 189 03922.
Tevens klusochtend Ecoprojectwerkgroep
 
Zaterdag 13 juni: Landelijke IVN Slootjesweekend
Gezinsactiviteit: Waterdiertjes vangen Kinderen en ouders
genieten aan de waterkant: met een schepnet wonderlijke
beestjes vangen. Gidsen met kennis over water en visstand
helpen een handje. Doorlopend van 13.00 -16.00 uur bij het
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud. Kosten € 1,- per
kind.
 
Zondag 14 juni Open dag Waterrecreatie
Gezinsactiviteit: Waterdiertjes vangen Rondom het Pavil-
joen is veel te beleven op (water)sportgebied. IVN-gidsen
staan klaar om alles te vertellen over het onderwaterleven.
Een schepnetje, loepje en zoekkaarten bij de hand en
vissen maar in de supersloot.
 
Zaterdag 20 juni Nacht van de nacht Streekbos
Gezinsactiviteit: Sterren en vleermuizen Om 21.00 uur op
pad vanaf het Streekbos Paviljoen met IVN-gids Saskia om
in het donkere bos met een detector om de vleermuizen te
horen vliegen. Neem ook een blik door de telescoop naar
sterren en maan bij Orion. Kosten voor niet leden € 2,- p.p.
 
Zondag 21 juni IVN Paviljoen geopend
 
Woensdag 24 juni 
Volwassenenactiviteit: Inventariseren in Zanddepot Volop
kruiden en planten in het zomerse Zanddepot. Een geza-
menlijke activiteit van KNNV en IVN. Start inventarisatie:
14.30 tot 16.30 uur bij Zanddepot, SBB hoek Dijkgraaf
Grootweg/Grootslagweg Andijk. Informatie Geert Veldhuis
06 526 183 72.
 
Zaterdag 27 juni
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater Help
mee om de flora en fauna te determineren. Start om 9.00
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, N 240
afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 40392703.
 
Zondag 28 juni 
2e hands Boekenmarkt bij IVN Boekenkoopjes voor groot
en klein van 12.00-16.00 uur in de ontvangstruimte van het
Streekbos Paviljoen. Boeken over? Afgeven bij IVN-balie
(liefst op zaterdag 27 juni) of bel 06 18724402 / 06 52618372
om uw boeken op te laten halen.
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Oeverzwaluwen, waar*) zijn
zij gebleven?
 
Tjalling James 
 
Oosterblokker, Drachterveld. Na een tweetal succesvolle
broedjaren in de oeverzwaluwwand kwamen in het voorjaar
van 2019 de Oeverzwaluwen (Riparia riparia) opnieuw naar
het Drachterveld. Er zitten 108 met wadzand gevulde gaten
in de wand en al snel werden de eerste 20 a 30 gaten weer
uitgegraven. Eerder in de winter was vlak vóór de wand het
Riet verwijderd en opnieuw antiworteldoek aangebracht.
Daarop een laag schraal zand en dat was ingezaaid met
een bloem- en kruidenrijk mengsel, dat veel tijd nodig leek
te hebben om op te komen.
Het werd ook erg droog afgelopen jaar. Het leek een klein
woestijntje, een zandbank en sommige bezorgde bezoe-
kers vroegen zich af waarom het zo kaal en schraal was
gemaakt. Het leek eerder op vandalisme, temeer omdat er
ook al met spuitbussen graffiti was gespoten op de beton-
wand.
 
De Oeverzwaluwen leken zich daar weinig van aan te
trekken, tot een bepaald moment begin mei, op een dag
geen enkele zwaluw meer te spotten viel. Ze waren van het
ene op het andere moment vertrokken. Bij een boerderij
verder langs het Wijzenddijkje was een gronddepot waarin
later met succes een aantal nestgangen uitgegraven wer-
den. Illegale bewoning? De officiële wand lieten ze links
liggen. Waarschijnlijk zijn ze verstoord, misschien door
bezoekers met honden die daar formeel verboden zijn. Ik
verwonder mij echter dat ik er nog mag lopen zonder hond,
want je ziet er alleen mensen met -al dan niet loslopende-
honden.
 
De zomer is zonder Oeverzwaluwen voorbij gegaan en het
Riet kwam ondanks alles gewoon weer terug. Er is weinig
van het wilde kruidenmengsel teruggevonden. Te droog, te
schraal of opgegeten door andere vogels? Geen idee.
 
Op 22 januari 2020 hebben we met een viertal leden van
de ijsvogelwerkgroep (subgroep oeverzwaluwwand) de
soms half uitgegraven gaten ontdaan van ongewenste
kruiden, open gepeuterd en weer gevuld met het daarvoor
in depot liggende speciale wadzand. Vervolgens is door
aannemer De Wit en in overleg met het Hoogheemraad-
schap het zand met Riet en andere groenopslag afgegraven
tot op grondwaterniveau. Daardoor is er weer een drassig
stuk voor de wand ontstaan die naar wij hopen niet meer
uitnodigt tot betreding en verstoring van de wand. Wellicht
is dat drassige deel ook nuttig voor de Oeverzwaluwen,
want ze jagen vaak vlak boven het water en ze lusten graag
knutjes, bladluizen, kleine kevers en andere insecten, die
van water afhankelijk zijn voor hun voortplanting. Daarmee
zijn ze ook geen concurrenten voor andere zwaluwen die
op grotere insecten jagen. Het wachten is nu op de terug-
keer uit de *)sub-Sahara van de Riparia riparia. Opletten in
maart of april!

De grond voor de wand is uitgediept.
foto: Tjalling James

Cursusnieuws
 
Astrid Bijster
 
Cursus "  Een Levende Tuin maak je Zelf"   
 
Het cursusteam wil dit voorjaar een gloednieuwe IVN-cur-
sus gaan geven. Zo nieuw dat de laatste informatie nog niet
beschikbaar is. Het cursusboek is in maart klaar. De cursus
bestaat uit 5 bijeenkomsten en 2 excursies.
 
De cursus is bedoeld voor mensen die hun tuin natuurvrien-
delijker in willen richten. Zowel als ze een nieuwe tuin gaan
ontwerpen als wanneer ze een bestaande tuin willen aan-
passen. De laatste bijeenkomst wordt een inspiratiemarkt
waar de cursisten (en anderen) informatie kunnen inwinnen
over tuinontwerpen, vogels in de tuin, bijen enzovoort.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
 
- Wat wil, mag en kun je in je tuin;
- Een aantal basisconcepten uit de ecologie en hoe je deze
terugziet in een tuin;
- Wat dieren nodig hebben om een tuin aantrekkelijk te
vinden;
- Hoe je een natuurvriendelijke tuin ook aantrekkelijk houdt
voor mensen.
 
De reden dat we deze cursus willen gaan geven is dat het
helemaal past bij wat we als IVN graag willen uitdragen.
Het vergroenen van tuinen, bevorderen van biodiversiteit
en meer leven in de tuin. Gepaste tijd voor deze cursus is
het voorjaar. Voorlopige cursusdata zijn dinsdagavonden
21 april, 12 mei, 26 mei, 2 juni en de laatste inspiratiemarkt
op 9 juni. Excursies op zaterdagochtend 16 mei en 6 juni.
Bij de cursus hoort een cursusboek van € 12,50. Voorlopi-
ge cursuskosten zijn € 50,- voor leden van IVN en KNNV
en € 75,- voor niet-leden.
 
Wie interesse heeft in de cursus kan contact opnemen met
a.bijster@ivn-westfriesland.nl
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Raadsel 2020-2
 
Hans Verhoeven
 
Het was nieuwjaarsdag in Putten op de Veluwe. Vroeg
opstaan en wandelen in het Sprielderbos. Het had licht
gevroren en was erg mistig geweest. U weet het vast nog
wel: afgelaste vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling
vanwege de mist.
Terwijl de meeste mensen zich nog eens omdraaiden in
hun bed ontdekte ik echter prachtig vuurwerk in het bos en
vond dat gelijk een leuk onderwerp voor het Raadsel
2020-2. Vraag is natuurlijk: Wat is dit?
 
Hoewel dit een zeer winters onderwerp is moet u nog 3
maanden wachten voordat het antwoord bij u in de bus valt
maar u vindt het vast leuk om een beetje te puzzelen op
Google. Succes.

foto: Hans Verhoeven

Oplossing raadsel 2020-1
 
Wil Stelling
 
Op de foto staat een paddenstoel afgebeeld die vol druppels
hangt, maar het heeft niet geregend. Hoe kan dat?
 
Het is een verschijnsel dat zowel bij planten als bij padden-
stoelen kan voorkomen. Het wordt "guttatie" genoemd.
Planten en paddenstoelen hebben water nodig om te
kunnen groeien, maar soms nemen ze via de wortels of via
de zwamvlok teveel water op. Dat willen ze weer kwijt, ze
"zweten" het uit, of ze lijken te "huilen". Bij planten is dit
onder andere regelmatig te zien bij de Alchemilla (Vrouwen-
mantel). Dan verschijnen de druppels aan de bladranden.
Gelukkig niet bij ons clubblad.
 
Bij paddenstoelen kun je het vaker zien bij de Houtzwam-
men. Die groeien langzaam en hebben eigenlijk niet zoveel
water nodig. De druppels kunnen ook onder aan de plaatjes
(lamellen) hangen bij de sneller groeiende soorten. Soms
zijn de druppels gekleurd, de kleurstoffen van de padden-
stoel zelf zijn dan met het water gemengd. Bij de Biefstuk-
zwam, die er in verse vorm echt als een biefstuk kan uitzien,
zijn de guttatiedruppels roodachtig gekleurd. De padden-
stoel huilt niet, zweet niet, maar bloedt, lijkt het. De druppels
kunnen overigens geen kwaad, wel kunnen er vlekken door
ontstaan.

foto: Lisbeth van Lintel

Paddenstoelenstudiegroep
 
Marco van der Lee
 
Vanaf september gaan we weer op excursie om naar
paddenstoelen te kijken. In principe doen we dat iedere
derde maandagmiddag van de maand: verzamelen 13.00
uur bij het IVN. De eerste excursie is op 21 september,
gevolgd door 19 oktober en 16 november. De nadruk
hierbij ligt op het inventariseren van de soorten, maar we
gaan natuurlijk ook lekker wandelen!
Gebieden die we willen bezoeken zijn: Streekbos, Egboets-
water, Naviduct, Robbenoord/Dijkgat en de duinen. Verder
zullen we ons ook wel eens aansluiten bij paddenstoelenex-
cursies elders in Noord-Holland. Iedere derde maandag-
middag in de herfst ligt al vast, maar afhankelijk van het
weer zullen we ook last minute excursies doen. Hiervoor
zult u zich moeten aanmelden bij onze app-groep.
 
Ondertussen heeft Wil Stelling, onze gangmaker in de af-
gelopen jaren, het stokje doorgegeven aan mij: Marco van
der Lee. U kunt zich dus ook bij mij aanmelden:
m.vd.lee@ivn-westfriesland.nl of 06-23149870.
Tot ziens en groet.
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Jubileumcommissie 50 jaar
IVN West-Friesland 
 
Uw voorzitter Geert Veldhuis
 
Op 16 maart 1972 is als voortzetting van de Milieuwerk-
groep Hoogkarspel e.o. onze IVN-afdeling opgericht, eerst
onder de naam IVN afd Hoogkarspel en later, op 1-3-1973,
officieel als IVN West-Friesland. Dat betekent dat onze IVN-
afdeling in 2022 al 50 jaar bestaat. En wat voor een afdeling!
 
IVN West-Friesland heeft zich ontwikkeld tot een van de
grootste en actiefste afdelingen van het land. Maart 2022
lijkt ver weg, maar het lijkt het bestuur raadzaam om nu al
ideeën te hebben en plannen te maken. Dat willen we graag
uitbesteden aan een jubileumcommissie o.l.v. de voorzitter.
Daarom doen we hier een oproep om u aan te melden voor
deze commissie - als denkkracht of uitvoerende kracht-, om
samen tot een gedenkwaardige jubileumviering te komen.
 
Aanmelden via: voorzitter@ivn-westfriesland.nl

Voedselboswerkgroep
 
Astrid Bijster 
 
Na een oproep in de Alchemilla hebben we een nieuwe
Voedselboswerkgroep bij IVN West-Friesland. De groep
bestaat uit IVN ers met verschillende deskundigheden,
die elkaar wonderwel aanvullen. Dankzij een groep op
OnsIVN kan door iedereen informatie worden gedeeld.
 
De groep is al een aantal keer bij elkaar geweest om een
ontwerp te maken voor een Voedselbos. Een deel van
de groep heeft het daadwerkelijke ontwerp gemaakt. Het
andere deel ging aan de slag met een lijst van bomen,
struiken en kruiden die geschikt zijn voor het Voedselbos.
Uitgangspunt is kleigrond, waar we mee te maken heb-
ben. Hopelijk kunnen we in de volgende Alchemilla laten
zien wat voor eerste ontwerp we hebben gemaakt. Bij
het inleveren van deze copy is het net te vroeg daarvoor.
 
Voedselbossen zijn erg in trek. In korte tijd zijn er in het
hele land voedselbossen bij gekomen. Ook in Noord-
Holland zijn er inmiddels diverse voedselbossen. Ook is
er interesse voor eetbare tuinen en (kleine) voedselbos-
sen in wat grotere tuinen. Zelfs een klein voedselbosje
kan iets betekenen voor het klimaat en de biodiversiteit.
Later in het jaar willen we een verdiepingscursus voed-
selbossen/eetbare tuinen geven (met het cursusteam).

Cartridges inleveren voor een
beter milieu (en IVN West-
Friesland)
 
Linda Smit
 
Tijdens de 10e editie van de Westfriese Beursvloer hebben
IVN West-Friesland en CartridgeCity uit Hoorn een mooie
deal gesloten. IVN West-Friesland ontvangt gratis een to-
nercartridge voor de laserprinter op kantoor en in ruil
daarvoor zamelt IVN cartridges in voor CartridgeCity. Bo-
vendien is de opbrengst van de ingezamelde cartridges
voor IVN West-Friesland. De inzamelbox voor de cartridges
staat naast de balie bij het IVN in het Streekbos Paviljoen.
 
Milieu
Een beter milieu begint bij jezelf: het is een bekende slogan
die al jaren geldt. Inkt- en tonercartridges inleveren is daar
een onderdeel van. Voor elke cartridge die wordt herge-
bruikt hoeft er geen nieuwe gemaakt te worden. Dit scheelt
transport en grondstoffen als ruwe olie en aluminium.
Circulair voor CartridgeCity Hoorn zijn lege cartridges een
grondstof. De ingezamelde cartridges worden na een uit-
gebreide controle opnieuw gevuld, gereset, uitgebreid ge-
test en uiteindelijk weer verkocht als een voordelig en mili-
euvriendelijk alternatief. Wanneer een cartridge niet ge-
schikt is voor hergebruik wordt deze aangeboden voor re-
cycling om zo grondstoffen als koper, plastic en aluminium
te herwinnen.
 
Opbrengst voor IVN West-Friesland
Voor elke cartridge wordt een vergoeding gegeven. Hoe
meer er worden ingezameld hoe hoger het bedrag. De
opbrengst van de ingezamelde cartridges is voor IVN
West-Friesland. Wat mag er in de inzamelbox? Alle
originele cartridges, leeg of ongebruikt. Denk ook aan de
cartridges van die oude printer die allang vervangen is.
Cartridges van B-merken met een printkop mogen ook in-
geleverd worden, losse inkttankjes van B-merken liever
niet. Tonercartridges van B-merken komen helaas niet in
aanmerking voor hergebruik, deze kunnen bij de milieu-
straat worden ingeleverd.
 
Vragen? Wij proberen zo goed en duidelijk mogelijk ons
verhaal te vertellen maar begrijpen wanneer er vragen zijn.
Stel ze gerust via klantenservice@cartridgecity.nl
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Planning Werkgroep
Ecoproject
 
Louis van Wegen
 
De animo om beheerwerk te doen in het Ecoproject neemt
toe. Daardoor is er meer gelegenheid om kennis uit te
wisselen en werk te verdelen. Door een samenloop van
omstandigheden blijkt het goed uit pakken om elk tweede
zaterdag van de maand te reserveren in onze agenda'  s.
Afhankelijk van het seizoen wordt elke maand besloten of
we gaan klussen. Hiervoor nemen we via e-mail contact
met elkaar op. We verzamelen om 9.00 uur bij de beesten-
boet en niet in het Streekbos Paviljoen zoals we gewend
zijn op de hooidag en de natuurwerkdag.
 
Op de tweede zaterdag van de maand gaat ook de Werk-
groep Inventarisaties op pad, zij beginnen wel in het
Streekbos Paviljoen.
In de loop van de ochtend pakken we de sleutel van ze over
om daar koffie te drinken eventueel met zelf meegebrachte
koek.... Daarna werken we tot de middag waarbij nog ge-
legenheid is om na te zitten, al of niet met soep van Toos.
 
Het kan ook zijn dat we dan de inventariseerders nog
spreken over hun waarnemingen. IVN-  ers die mee willen
doen kunnen dat laten weten. Deze zaterdagen zijn dus
niet voor het grote publiek; daarvoor organiseren we jaar-
lijks de hooiwerkdag in augustus en de natuurwerkdag in
november.

Bericht van de ledenadmini-
stratie.
 
Het landelijk IVN dat ook onze ledenadministratie beheert
heeft een iets afwijkende regelgeving over het opzeggen
van het lidmaatschap. Hieronder volgt de uitleg zoals het
bestuur deze in januari 2020 heeft ontvangen.
 
Lidmaatschapsduur
Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden. Het lidmaat-
schapsjaar loopt van de dag tot toelating tot één jaar
daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt na afloop van het
lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.
 
Opzeggen of gegevens wijzigen
Een lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzeg-
termijn van één maand, tenzij er sprake is van de volgende
situatie: als het eerste lidmaatschapsjaar nog niet is
geëindigd, kan met een opzeggingstermijn van een maand
het lidmaatschap pas worden opgezegd tegen het einde
van dit eerste lidmaatschapsjaar. Opzeggingen en wijzigin-
gen kunnen worden doorgegeven via info@ivn.nl of per
post via IVN t.a.v. Servicedesk, Postbus 20123, 1000 HC
Amsterdam.
In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van
opzegging te vermelden.
 
Jaarlijks lidmaatschap
Voorbeeld: een nieuw lid sluit een jaarlijks lidmaatschap af
op 10 februari 2020. Dit lidmaatschap loopt tot 10 februari
2021. Wil het lid dit lidmaatschap enkel voor een jaar afslui-
ten, dan moet het lid een maand voor het einde van het
lidmaatschap schriftelijk opzeggen via e-mail. In dit geval
is dat voor 10 januari 2021. Indien het opzeggen na deze
datum gebeurt, geldt dat het lid nog een volledig jaar lid is.
 
Maandelijks lidmaatschap
Voorbeeld: een nieuw lid sluit een maandelijks lidmaat-
schap af op 26 juni 2020. Dit lidmaatschap loopt tot 26 juni
2021, dus een volledig jaar. Pas vanaf het tweede jaar is
het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Mocht het lid
bijvoorbeeld per 26 oktober willen opzeggen, dat dient hij
of zij dat schriftelijk via e-mail te doen voor 26 september
2021. Indien het opzeggen na deze datum gebeurt, geldt
dat het lid nog een volledige maand lid is.

Ontbrekende alchemilla's
 
Redactie  
 
Op de oproep om ons archief weer compleet te maken
is door een aantal leden een aantal Alchemilla's aange-
leverd zodat we nu een dubbel compleet archief hebben.
Om in de toekomst te voorkomen dat uitdelen nog een
keer gebeurt houden we het archief nu goed bewaakt
elders.
In verband met de grote hoeveelheid mededelingen van
het bestuur komt het gedicht dit keer te vervallen.
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