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Colofon
De Alchemilla verschijnt driemaal per jaar in een oplage
van 330 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 € 30,- 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
 
Bestuur
E: bestuur@ivn-westfriesland.nl
 
Voorzitter: vacant
E: voorzitter@ivn-westfriesland.nl
Secretaris: Ingrid Mooren (a.i.)
T: 06 39195592 E: secretaris@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester: Trudy Haitsma T: 06 10599811
E: penningmeester@ivn-westfriesland.nl
IBAN/Rekeningnummer: NL13RABO0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
Lid van Bestuur
Astrid Bijster T: 0229 275673
E: algemeenbestuurslid@ivn-westfriesland.nl
 
Functies gelinkt aan bestuur:
Ledenadministratie: Peter Blomsma
T: 06 43041388
E: ledenadministratie@ivn-westfriesland.nl
Vertrouwenspersoon:
Tjalling James T: 06 22789275
E: vertrouwenspersoon@ivn-westfriesland.nl
Redactie Alchemilla: Hans Verhoeven,
Lisbeth van Lintel en Karin Weijers
T: 0228 515137 E: redactie@ivn-westfriesland.nl
PR: Bart Oud T: 06 29728200
E: pr@ivn-westfriesland.nl
Website:
Rob den Hartog T: 0228 517593
E: website@ivn-westfriesland.nl

Contactpersonen
Werkgroepen
 
IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activi-
teiten. Wilt u iets weten of actief meedoen in een van
onze werkgroepen neem dan contact op met onder-
staande contactpersonen.
 
Publieksactiviteiten: Linda Smit T: 0624430197
E: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
Duurzaamheid: Geert Veldhuis T: 06 52618372
E: voorzitter@ivn-westfriesland.nl
Cursussen: Astrid Bijster T: 0229 275673
E: cursussen@ivn-westfriesland.nl
Voedselbos: Astrid Bijster T: 0229 275673
E: voedselbos@ivn-westfriesland.nl
Scholenwerk: Elly Hoogendoorn T: 06 19926292
E: scholenwerk@ivn-westfriesland.nl
Natuurkoffer: Ria de Graaf T: 06 40392703
E: natuurkoffer@ivn-westfriesland.nl
Vleermuizen: Huub Veldhuijzen T: 0615632897
E: vleermuizen@ivn-westfriesland.nl
Ecoproject: Louis van Wegen T: 0228 316825
E: ecoproject@ivn-westfriesland.nl
Inventarisaties: Hans Verhoeven T: 0228 515137
E: inventarisaties@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: Han Oranje T: 0228 523266
E: vaarexcursies@ivn-westfriesland.nl
Weidevogels: Geert Pietersen T: 0228 523565
E: weidevogels@ivn-westfriesland.nl
Paddenstoelenstudiegroep:
Marco van der Lee T: 06 23149870
E: paddenstoelen@ivn-westfriesland.nl
Egboetje: Ria de Graaf T: 06 40392703
E: egboetje@ivn-westfriesland.nl
Knotten: Rob Rijswijk T: 0228 561642
E: knotten@ivn-westfriesland.nl
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus T: 0228 720119
E: ijsvogelwerkgroep@ivn-westfriesland.nl
Exposities: Beppie van der Wegen T: 0228 322338
E: exposities@ivn-westfriesland.nl

Foto's
Foto voorkant: Uitdagende plek in het Ecoproject
Fotogaaf: Hans Verhoeven
Foto achterkant: Uitgang noordkant Ecoproject
Fotogaaf: Astrid Bijster

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

Sponsors
WFO Notarissen, pagina 3
ABZ Seeds, pagina 7
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Voorwoord van de voorzitter
 
Geert Veldhuis
 
Exoten en andere bijzondere dieren en planten. In dit
nummer komen een aantal bijzondere dieren voorbij. Die-
ren, die we met het blote oog kunnen zien, macroscopie,
maar ook dieren, die zich alleen met camera's laten zien
door schuwheid of formaat of 's nachts. Daarnaast zijn er
dieren en planten, die door ons versterkte gezichtsvermo-
gen worden waargenomen, (elektronen-) microscopie.
We kennen allemaal de exoten als Chinese wolhandkrab,
Amerikaanse rivierkreeft, Muskusrat, Halsbandparkiet,
Nijlgans, Tijgermug of Japanse duizendknoop en Waterna-
vel. Dieren en planten, die hier in ons gebied en milieu niet
thuishoren, maar meegenomen of meegelift uit andere
wereldstreken, en die hier wel gedijen, zodanig dat ze vaak
de overhand nemen, de invasieve soorten, waardoor de
biodiversiteit van inheemse soorten bedreigd wordt.
Behoren de dieren, in deze Alchemilla beschreven ook bij
die exoten? De "wilde" kip, die prooi is van predatoren of
de Roodwangschildpad, die een ganzennest bezet houdt,
of de IJsvogel, die niet van ijs houdt, de Kapjesinktzwam,
die de wortels van een oude Olm opruimt? Welke dieren
zijn ons land recentelijk nog binnengedrongen? De Wolf en
het corona-virus (Covid-19)? Zijn dit ook invasieve soorten,
die de biodiversiteit van inheemse soorten aantasten?
En dan de vraag wat doen we met deze "indringers"? Op-
ruimen, bestrijden, uitroeien? "Eigen dieren en planten
eerst"? Of juist ermee proberen om te gaan, ermee probe-
ren te leven? Accepteren dat we leven op een planeet,
waarop globalisering niet meer is weg te denken, laat staan
terug te draaien en deze ontwikkelingen zoveel en goed
mogelijk in onze natuur en samenleving op te nemen en in
te bouwen, lijkt mij de enige goede weg om met respect en
op vreedzame wijze met elkaar en de natuur om te gaan.
Tot slot kom ik nog op twee andere "exoten", die ik hier wil
voorstellen: Trudy Haitsma, als penningmeester en Ingrid
Mooren als secretaris ad interim. Beide dames hebben zich
van buiten het IVN direct ter beschikking gesteld als be-
stuurslid. Als dat geen invasieve actie is! Opnemen, inbou-
wen en met respect en vreedzaam mee omgaan, zou ik
zeggen! Ze zijn beiden docent biologie aan het Martinus
college in Grootebroek geweest en willen nu hun energie
duidelijk "vergroenen" en zich verbinden aan ons IVN
West-Friesland. Waarvoor hulde!
Dit was mijn laatste voorwoord , niet alleen van dit jaar,
maar ook als voorzitter. Per 1 januari a.s. heb ik mijn
functie als voorzitter ter beschikking gesteld. En bij dezen
bedank ik ieder binnen onze IVN-afdeling voor het in mij
gestelde vertrouwen.

Exoten in het Ecoproject
 
Hans Verhoeven
 
Naast alle mooie natuur die we in het Ecoproject tegenko-
men wordt er ook regelmatig "natuur" gedumpt. Tegen de
zomer kiezen sommige mensen er voor hun lieve huisdier
in het Streekbos en ook in het Ecoproject de vrijheid te
gunnen. Soms wordt een hele kippenren geleegd bij de

parkeerplaatsen. We weten niet of deze verzorgers ze na
de vakantie weer willen terughalen. Dat hebben we nooit
gemerkt. Wel dat sommige dieren terug worden gevonden
als prooi voor roofvogels of roofdieren.
Op de middenpagina's een aantal foto's van losgelaten
huisdieren die niet in het Ecoproject thuis horen.
 
Dave Boots kwam nog zo'n exoot tegen op een ongebrui-
kelijke plaats en schreef het volgende bijschrift: Naast vo-
gels, insecten en amfibieën bivakkeren er zo nu en dan ook
reptielen in het Streekbos. Of eigenlijk: één reptiel. Soms
laat hij (of zij) zich even zien, lekker opwarmend in het
zonnetje, en laatst lag meneer of mevrouw schildpad zelfs
bovenop het nest van een Grauwe gans in het Ecoproject
- iets dat de gans in kwestie waarschijnlijk minder leuk vond.
Hoe dan ook, afgaand op de kenmerkende rode vlek achter
zijn oog betreft het hier een Roodwangschildpad, een van
oorsprong Amerikaanse soort die als exoot tegenwoordig
ook in Nederland vrij algemeen voorkomt. Ze worden een
20 cm groot, leven in slootjes, vijvers en andere waterrijke
gebieden (zoals het Ecoproject) en zijn nog niet in staat om
zich in het koude Nederlandse klimaat voort te planten.
De hier levende exemplaren zijn dan ook allemaal ooit door
mensen als huisdier gehouden en later uitgezet in het wild.
Een foute gang van zaken, voor de natuur én voor de dieren
in kwestie (je neemt een huisdier om voor te zorgen, niet
om uiteindelijk te dumpen), maar gelukkig heeft de schild-
pad in het Ecoproject het op het oog prima naar z'n zin.
Wilt u meer weten over deze schildpadsoort, zijn uiterlijke
kenmerken en hun verspreidingsgebied in Nederland? Op
de site van RAVON staat meer informatie, zie: https://ravon.
nl/Soorten/Soortinformatie/roodwangschildpad-exoot

3



Wezels en Hermelijnen
 
Manon Römkens
 
In Noord-Holland vinden we veel gebieden die geschikt zijn
als habitat voor de kleinste roofdieren van Nederland, de
Wezel en de Hermelijn. Tijdens een afstudeeronderzoek
voor de Radboud Universiteit werd met medewerking van
IVN West-Friesland, Landschap Noord-Holland, Recreatie-
schap Westfriesland en Staatsbosbeheer naar deze kleine
rovers gezocht. De onderzoekslocaties betroffen de Water-
berging Twisk bij Opperdoes, het Egboetswater en het
Zanddepot bij Andijk.
De Wezel (Mustela nivalis) is de kleinste van de twee, hij
meet van kop tot staartpunt gemiddeld 19 cm. De Hermelijn
(Mustela erminea) is met gemiddeld 35 cm een slag groter.
Bij beide soorten zijn de vrouwtjes kleiner dan de mannetjes.
Hoewel de Wezel en Hermelijn veel op elkaar lijken, onder-
scheidt de Hermelijn zich met een langere staart met
zwarte punt en een strakke scheidingslijn tussen de bruine
rug en witte buik.
De Wezel voedt zich met woelmuizen (85% van het menu).
Een opening van 3 cm doorsnee vormt geen uitdaging; in
een muizenhol zoekt deze rover met gemak naar zijn vol-
gende prooi. De Hermelijn gaat veelal voor grotere prooien, waarbij zelfs Konijnen geen uitdaging zijn.

Omdat Wezels en Hermelijnen weinig worden gezien, is
ook nog relatief weinig bekend over deze kleine marters.
De laatste jaren wordt duidelijker dat de twee soorten in
aantal achteruit gaan. Sinds enkele jaren geven meerdere
provincies, waaronder Noord-Holland, voor de Wezel en
Hermelijn geen vrijstelling meer van de verbodsbepaling
van de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat er voor-
afgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen meer onderzoek
naar de aanwezigheid van deze soorten gedaan moet
worden. De ontwikkeling van geschikte monitoringsmetho-
den is daarom erg belangrijk.
Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn de Mostela (Jeroen
Mos, Stichting Kleine Marters), Struikrover (Matthijs Smaal,
Buro Smaal Zoogdieronderzoek) en WMS Beeldbuis
(Lennart Suselbeek, Wildlife Monitoring Solutions) gebruikt
om de aanwezigheid van de Wezel en Hermelijn te onder-
zoeken. De nieuwsgierigheid van de kleine rovers speelt
een grote rol bij het ontwerp van deze onderzoeksmetho-
den. Door de buisvormige structuur die in elk ontwerp te-
rugkomt, worden de Wezel en Hermelijn gestimuleerd om
op onderzoek uit te gaan. De foto's van de Waterberging
Twisk en het Zanddepot lieten geen Wezels of Hermelijnen
zien. Wel lieten nieuwsgierige vogels zich mooi op de ge-
voelige plaat vastleggen en zochten heel wat muizen on-
derdak in de WMS Beeldbuis.
Bij het Egboetswater was het raak. Op vier afzonderlijke
momenten zijn er foto's van een Wezel gemaakt. Of het
dezelfde Wezel is, is nog niet duidelijk. Het vermoeden dat
er bij het Egboetswater meer leeft dan we op het eerste
gezicht waarnemen, werd in ieder geval bevestigd. Naast
de Wezel lijkt het voor de Bunzing ook goed vertoeven bij
het Egboetswater. Gilian Dijkman en Martijn Struijf onder-
zochten de aanwezigheid van de Bunzing en Boommarter
in dit gebied, en slaagden erin een Bunzing te fotograferen.
Als lokmiddel plaatsten ze een blikje sardientjes, een veel
gebruikt aas tijdens marteronderzoek.

De WMS Beeldbuis, ontwikkeld door Lennart Suselbeek
van Wildlife Monitoring Solutions, hier uitgezet in het veld
door Manon Römkens. Bij de WMS Beeldbuis bevindt de
camera zich achterin de schuine aftakking die aan de
rechterzijde te zien is. Als bodembedekker in de buis wordt
een hennepmatje gebruikt. foto: Manon Römkens

De meest fotogenieke wezel (Mustela nivalis) van het Eg-
boetswater in de WMS Beeldbuis foto: Manon Römkens
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Goed bezette oeverzwaluw-
wand Drachterveld 2021
 
Tjalling James
 
Bijna 5 jaar geleden werden de eerste elementen voor de
oeverzwaluwwand geplaatst. En wel op 1 februari 2017.
Nog voor de officiële opening in mei hadden de kleine
bruine vogeltjes al hun nestingangen gevonden. Groot was
dan ook de vreugde dat het ook in 2018 weer een succes-
vol broedseizoen werd. Tot halverwege het broeden in 2019
de wand opeens verlaten werd. Er werden jaarlijks maat-
regelen getroffen om bijvoorbeeld rietgroei vlak voor de
wand tegen te gaan. Worteldoek over de grond, worteldoek
er weer uit, afgraven, weer nieuw doek erin, schraal zand
erop, toch weer riet verwijderen. Doek er weer uit, zand
weg, en nu een lage plas-dras oever gemaakt.
 
In 2020 kwamen de Riparia riparia weer gewoon terug uit
Afrika. In februari dat jaar en zoals iedere winter ook in 2021
de gaten uitgekrabd, opnieuw speciaal wadzand er weer in
gestampt en gelukkig steeds succesvolle broedseizoenen.
Van het ingezaaide bloemrijke mengsel komt steeds minder
herkenbaars op, maar niettemin groeit het min of meer toe
naar een natuurlijk evenwicht, waarbij distels en Koolzaad
de boventoon op de wand voeren.
 
Er is veel belangstelling van passanten voor de activiteiten
van de Oeverzwaluwen. De zwaluwen weten de wand weer

IJsvogel, slachtoffer van een weekje vorst.
foto: Douwe Greydanus

te vinden, maar we weten niet of dat jaarlijks dezelfde
zwaluwen zijn. Ook elders in de omgeving worden grond-
hopen gekoloniseerd en langzamerhand kunnen we stellen
dat de kunstwand een blijvend succes is. Dit ondanks de
werkzaamheden van een aannemer aan het Wijzenddijkje.
Het dijkje was begin 2021 enige tijd afgesloten voor publiek
en er werd zelfs een keet nabij de wand geplaatst, maar
daar hebben de zwaluwen zich allemaal weinig van aange-
trokken. Het Drachterveld blijkt een ideale locatie te zijn,
niet allen voor de Oeverwaluwen, maar ook voor heel veel
ander gevogelte in alle seizoenen.
 
Februari 2022 gaat de Werkgroep IJsvogels van IVN/KNNV
weer een halve dag aan de slag om de oude nestgaten
schoon te krabben en weer op te vullen. En rond april hopen
we dat iedereen met of zonder mondkapje en met voldoen-
de weerstand tegen allerlei virussen de activiteiten van de
Oeverzwaluwen weer kan bewonderen op iets meer dan
anderhalve meter afstand.

Oeverzwaluwwand Drachterveld in volle glorie.
foto: Tjalling James

IJsvogeloverzicht 2021
 
Douwe Greydanus
 
Een korte maar heftige week van vorst, begin 2021, nekte
de IJsvogelpopulatie. In het begin zagen veel mensen deze
prachtige snelle vogel(s) nog vliegen. De oproep via de
media en nieuwsbrief om zoveel mogelijk wakken en bijten
open te houden heeft wel geleid dat niet de gehele popu-
latie is omgekomen van de honger. Er bleven gelukkig
plekken gespaard waar ze konden vissen want geen eten
had fatale gevolgen.
Na deze klap kwam moeizaam de eerste melding van een
geziene IJsvogel weer in beeld maar een vogel levert geen
reproductie op dus afwachten en de omgeving afspeuren.
Gelukkig kwamen er meer stellen in beeld en konden wij
uiteindelijk 5 broedparen vaststellen in West-Friesland
waarvan ook de jongen zich lieten zien. Uit de Zeevang zijn
geen meldingen ontvangen maar er zullen vast wel vogels
over het hoofd gezien: zijn ze zijn tenslotte erg snel. Nu
hopen wij op een milde winter zodat de populatie niet weer
verder achteruit gaat.
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Van de bestuurstafel
 
Geert Veldhuis
 
Vanaf de laatste "Bestuurstafel" in het Zomernummer is er
in mijn beleving weer veel gebeurd. Of juist niet, door de
coronagolven die ons telkens weer overspoelen?
In het Zomernummer schrijft Linda Smit nog over Hoge
Nood en een uitgedund bestuur. Belangrijk voor het bestuur
zijn dan ook de nieuwe penningmeester Trudy Haitsma en
de interim secretaris Ingrid Mooren, die zich - van buiten
IVN - hebben aangesloten bij het bestuur. Pieter van de
Wiel heeft zich ter beschikking gesteld het bestuur te on-
dersteunen in organisatie en ICT, waar we dankbaar ge-
bruik van maken. Daarnaast echter heeft Geert Veldhuis
aangekondigd, dat hij zijn functie per 1 januari 2022 ter
beschikking stelt en terug geeft. Ook Astrid Bijster heeft al
meer dan 5x haar bestuurstermijn overschreden. Rick de
Moel kan toch moeilijk zijn studie aan de Universiteit van
Wageningen combineren met het bestuurslidmaatschap.
Kortom, het blijft Hoge Nood om nieuwe frisse bestuurders
te vinden. Vandaar nogmaals een dringende oproep aan
onze leden om het bestuur te komen versterken.
Op haar eigen verzoek hebben we afscheid genomen van
Eleonora de Boer als vertrouwenspersoon. Op de eerstvol-
gende ALV zal, naast Tjalling James, een nieuwe vrouwe-
lijke vertrouwenspersoon gepresenteerd worden.
 
De activiteiten, die na de tweede helft van het jaar weer
opgang kwamen, waren de schoolexcursies, de zondag-
middagopeningen, de natuurkoffer en de vaarexcursies.
Helaas moesten we per 1 december alles weer afschalen.
Op 6 november hebben we gelukkig nog feest kunnen

vieren. Op die datum was de landelijke natuurwerkdag in
het Streekbos in een samenwerking tussen IVN en Land-
schap Noord Holland. Dit was tevens de gelegenheid om
het 25 jarig bestaan van het Ecoproject te gedenken met
de presentatie van een bijbehorend fotoboek.
Wat ook nog bijzonder leuk gepresenteerd kon worden was
de Nacht van de Nacht op 31 oktober bij Het Egboetje in
het Egboetswater.
De voedselboswerkgroep heeft zijn activiteiten (onderhoud
en rondleidingen), die zich eigenlijk alleen buiten afspelen,
volledig kunnen ontplooien.
Op 20 november hebben 20 actieve leden kunnen genieten
van een lunch in en een rondleiding door Het Huis van Hilde
in Castricum.
 
Hier in vogelvlucht nog enkele mededelingen en gedenk-
waardige data:
20 december 2021 planten van een Elsbes in het Egboets-
water ter herinnering aan Bavo Beijk.
16 januari 2022 met om 14.00 uur een wandeling door
Streekbos e.o. en van 15.00-16.00 u de Nieuwjaarsrecep-
tie (binnen of buiten): laarzen en winterjas mee!
16 maart 2022 ALV om 19.30 uur in de Terpzaal in het SP.
Het bestuur verzendt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail.
Ontvangt u deze nieuwsbrief niet? Kijk eens in uw spambox
of geef uw e-mailadres (nog eens) door aan
publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
De jaarlijkse contributie voor onze IVN-afdeling is in de ALV
van 8 juni 2021 vastgesteld op € 30,-. De reiskostenvergoe-
ding gaat voor 2022 verhoogd worden van € 0,19 naar
€ 0,24. Deelnamebedrag per excursie voor kinderen t/m 12
jaar en leden € 2,- en voor niet-leden € 4,-. De nieuwe
Natuurgidsenopleiding start op 11 januari 2022.

Een wezelschuilplaats in het
Ecoproject
 
Astrid Bijster
 
Het Ecoproject is een wezelschuilplaats rijker. Op 19 no-
vember heeft een groep deelnemers aan de bijeenkomst
"bouwen voor dieren" een wezelschuilplaats gebouwd in
het Ecoproject. Dit gebeurde onder leiding van Annika
Langeveld van Landschap Noord-Holland.
De bijeenkomst begon met een interessante lezing over
dier-inclusief bouwen in de stad. Daarna heeft de helft van
de groep het Streekbos verkend door de ogen van een dier
en een andere groep is aan het werk gegaan.
De bijeenkomst werd door Landschap Noord Holland en
IVN West-Friesland georganiseerd in het kader van betrek-
ken bij groep. Er waren deelnemers uit heel Noord-Holland.
 
Voor het bouwen van een wezelschuilplaats begin je met
een laag maaisel of stro. Daarop leg je grote boomstronken
op een rij met een beetje ruimte ertussen (5-10 cm.)
Daarop komt een rij boomstronken meer aaneengesloten
overdwars. Daar komen weer allerlei losse takken over-
heen, zodat de stronken niet meer zichtbaar zijn. Als dat
klaar is komt er nog een flinke laag maaisel overheen.

Annika Langeveld bij de aanleg van de wezelschuilplaats
foto: Astrid Bijster

Bedek ook de ingang redelijk goed. Van buitenaf is de
opening bijna niet te zien. Maar Wezels en andere dieren
zullen de ingang prima vinden als ze in de buurt zijn.
Het is handig om de wezelschuilplaats te maken op een
plek waar de Wezel langs een hoop beschutting langs kan
lopen. Het is niet moeilijk en leuk werk om een wezelschuil-
plaats te maken. Het smaakt naar meer. Het is heel een-
voudig om dit ook te maken bij het Egboetje en in Voedsel-
bos de Haling.
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IVN Werkgroep Voedselbos
de Haling
 
Gé Bentvelsen
 
Begin 2020 is de Werkgroep Voedselbos opgericht als een
initiatief vanuit de werkgroep Duurzaamheid. Astrid Bijster
werd de coödinator van de werkgroep. Na vele brainstorm-
sessies in wisselende bezettingen, is er een goed doordacht
plan ontstaan voor een voedselbos met als leidend thema:
Educatie. Op een speelse manier willen we jong en oud
kennis laten maken met de grote diversiteit aan voedselge-
wassen. Er is ook een aansprekende naam bedacht:
Voedselbos "De Haling".
 
Hierbij een korte update van de stand van zaken. Op de
website van IVN West-friesland is de publieksinformatie
over het voedselbos terug te vinden.
 
De uitvoering
Vele vrijwilligers van binnen en buiten het IVN hebben in-
middels hun steentje bijgedragen aan de realisering van dit
ambitieuze project. In goed overleg met Recreatieschap
Westfriesland (RSW) zijn we in najaar 2020 met de voor-
bereidende werkzaamheden begonnen. De locatie is het
terrein van Staatbosbeheer op de hoek van de Veilingweg
en De Haling. De uitvoering van het plan zal meerdere jaren
in beslag nemen. Op 5 februari 2021 werd de officiële,
eerste boom geplant door Jacob Jeltes namens IVN Wes-
t-Friesland en Piet Copier van het RSW. Hiervoor hadden
we een bijzondere boom uitgekozen: de Suikeresdoorn
(Acer saccharanum). Deze boom komt uit het oosten van
Noord-Amerika. Het blad van deze boom figureert in de vlag
van Canada ("Maple Leaf").
Naast een grote diversiteit aan fruit- en notenbomen hebben
ervoor gekozen om in het eerste jaar ook groenten en
kruiden te zaaien en te planten. Op deze manier hebben
we direct al mooie voorbeelden om onze educatieve
boodschap te ondersteunen.
 
Financiering
Met een crowdfunding actie werd meer dan € 5.500,00
opgehaald. Vanuit het bedrijfsleven meldden zich ook vele
sponsoren, die naast financiële bijdragen, ook zaai- en
plantgoed ter beschikkingen stelden. Het succes van de
crowdfunding hebben we een vervolg gegeven met de
"Vrienden van Voedselbos De Haling". De vrienden worden
met een vierjaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden
van de laatste ontwikkelingen in het voedselbos. Daarnaast
organiseren we twee keer per jaar een vriendenactiviteit.
 
Educatie
Het centrale thema educatie geven we op verschillende
manieren vorm. Naast vele rondleidingen voor grotere en
kleinere groepen, hebben we ook diverse scholen weten te
interesseren voor ons voedselbos. Leerlingen van het
Clusius College hebben afgelopen winter grondverzet uit-
gevoerd. Een aantal plaatsen in het voedselbos werden
uitgegraven dan wel verhoogd. Op deze manier verwachten
we dat er diverse biotopen ontstaan. Leerlingen van het
Martinus College zijn aan de slag gegaan met houtbewer-

Jacob Jeltes ontvangt leerlingen
foto: Gé Bentvelsen

king. Er zijn mooie bankjes en tafels gemaakt. Ook robuust
uitgevoerde naambordjes voor bij de bomen zijn in uitvoe-
ring. Uiteraard hebben ook al diverse schoolklassen op
bezoek gehad voor een rondleiding. Het publiek wordt
nadrukkelijk ook uitgenodigd voor zelf-educatie: het terrein
is vrij toegankelijk om zelf te ervaren én te oogsten voor
eigen gebruik.

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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Roodwangschildpad april 2021 
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Notulen ALV 8 juni 2021
 
Linda Smit-Oudijk
 
Datum: 8 juni 2021 Betreft: notulen van de algemene le-
denvergadering IVN West-Friesland Aanwezig: 23 leden.
Voorzitter: Geert Veldhuis. Notulen: secretaris Linda Smit-
Oudijk Bestuursleden: Astrid Bijster, Ruud Dijkstra en
Pieter Hermans Afwezig met bericht: 19 leden
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met de spreuk: "Geluk
ligt in het hebben van reële verwachtingen". Daarna worden
de namen genoemd van diegene die zich afgemeld hebben
voor de vergadering. Deze lijst + de lijst met namen van de
aanwezigen wordt bewaard bij het secretariaat. Vanwege
de AVG worden niet alle namen in de notulen opgenomen.
 
2. Het noemen van de namen.
Voorzitter noemt de namen van een aantal (oud) leden die
in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden:
Mevrouw Hilda Beintema (schoolgids).
De heer Bavo Beijk (oud docent aan de NGO opleiding m.
n in verband met de stinzenplanten).
De heer Hans Heidinga (in de jaren 90 was hij o.a. penning-
meester van de afdeling).
De heer Simon Appelman (schipper bij open dagen van het
Egboetje) en oud-lid.
De heer Piet Saal, oud-lid, maar wel van het eerste uur;
eerste biologische tuinder van West-Friesland.
 
3. Notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2020.
Er zijn geen vragen over de notulen en ze worden goedge-
keurd via een digitale poll. Voorzitter behandelt daarna de
actiepunten uit deze notulen.
A. Aanpassingen huishoudelijk reglement in verband met
het "verjaardagsmodel" en het "kalenderjaarmodel". Hierop
is nog geen actie ondernomen omdat het verjaardagsmodel
gehanteerd wordt door het landelijk IVN.
B. Sleutelprotocol: er is een nieuw protocol gemaakt en
inmiddels aangepast in verband met vernieuwing van het
alarmsysteem a.g.v. waterschade in de meterkast.
C. V.O.G: duur van de geldigheid van de V.O.G. moet nog
worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
D. Deelnemersbijdrage aan activiteiten: door Corona zijn
er bijna geen activiteiten geweest. Diverse IVN afdelingen
hanteren redelijk hoge deelnemersbijdragen. Gezien het
feit dat wij een aantal natuurgebieden en gebouwen gebrui-
ken is het redelijk om een toegangsprijs te vragen. Leden
van het IVN en de KNNV nemen gratis deel aan de activi-
teiten. Voorlopig worden vrijwillige bijdragen gehanteerd en
(nog) geen vaste bijdragen, m.u.v. schoolexcursies, vaar-
tochten en kinderactiviteiten met gebruik van materialen.
E. Kascontrolecommissie: Jan Kreuk is benaderd en heeft
toegestemd.
F. Projectsubsidie: aanvraag voor jubileum is nog niet ge-
daan omdat er nog geen concrete begroting is.
G. Er is geen contact ondernomen met Matthijs Postma (i.
v.m. educatie aan kinderen over voeding)..
 
4. Mededelingen vanuit het bestuur:
A: De casus rond de schoonmaakkosten van de algemene

ruimtes in het Streekbos Paviljoen loopt nog steeds.
Voorzitter IVN en de voorzitter van de Sterrenwacht Orion
trekken hierin gezamenlijk op. Externe schoonmaakbedrij-
ven weigeren offertes uit te brengen in verband met matige
kwaliteit van de huidige schoonmaak en de materialen.
B: Alarmsysteem werkt nu via internet en de telefoonlijn
voor het alarm kan worden afgezegd. Dit is een besparing.
C: Aanpassingen qua duurzaamheid: De centrale afzuiging
kan nu handmatig aangezet worden i.p.v. een 24 uurs af-
zuiging. Tevens zijn er andere radiatorthermostaten in de
bovenzaal aangebracht. Deze kunnen via een app door o.
a. Astrid Bijster worden aangezet en het voorkomt dat er
onnodig verwarmd wordt. Ook zal t.z.t. de verlichting wor-
den aangepast met energiezuinige lampen.
D: In 2022 bestaat de afdeling 50 jaar, er is een jubileum
commissie samengesteld onder voorzitterschap van Tjal-
ling James.
E: ALV 2022 is op 16 maart 2022, dat is precies de datum
van de oprichting van de afdeling. Deze datum wordt nog
afgestemd met het bestuur van de KNNV. --> Actie
 
5.Beleidsplan 2021 - 2023.
De leden hebben kennis kunnen nemen van dit beleidsplan
omdat het concept al op de website geplaatst is. Diverse
leden hebben n.a.v. deze publicatie meegedacht en de
suggesties zijn opgenomen in versie 6 (08-04-2021). Het
beleidsplan wordt in stemming gebracht en de aanwezigen
zijn unaniem akkoord.
 
6. Uitreiking van de Snoeshaan.
De Snoeshaan is een beeld (gestileerde vogel) die gemaakt
is door mevr. James en wordt jaarlijks als "wisseltrofee"
uitgereikt aan een lid van het IVN dat zich verdienstelijk
maakt voor de afdeling. Dit jaar mag de Snoeshaan een
jaar op de "schoorsteenmantel" staan van de heer Hans
Verhoeven. Hans is al jaren beheerder van het Streekbos
Paviljoen, organiseert de maandelijkse inventarisaties in
het Streekbos, is eindredacteur van ons blad "Alchemilla",
vogelkenner bij uitstek en docent bij de NGO. De Snoes-
haan en de bijbehorende oorkonde worden deze week bij
Hans thuis overhandigd.
 
7. Afscheid van bestuursleden:
Pieter Hermans neemt afscheid omdat zijn bestuurstermijn
ruimschoots overschreden is. Als vicevoorzitter heeft Pieter
samen met Geert V. zich o.a. met het opstellen van de
begroting beziggehouden. Verder verlaat Ruud Dijkstra
(algemeen lid) het bestuur omdat ook zijn bestuurstermijn
voorbij is. Ruud heeft zijn taken als coördinator van het
Egboetje overgedragen maar blijft daar wel als vrijwilliger
betrokken. Linda Smit is ingesprongen als secretaris na het
overlijden van Gé Kenter. In principe was dit voor 1 jaar
maar zij is langer gebleven omdat er veel zaken speelden.
In verband met haar gezondheid neemt zij afscheid als
bestuurslid. Zij blijft betrokken als coördinator Publieksac-
tiviteiten en opsteller van de nieuwsbrief.
 
8. Afscheid van coördinatoren.
Beppie van der Wegen is coördinator van de tentoonstel-
lingsgroep. Zij legt deze functie neer maar zal zolang er
geen opvolger is wel aanspreekpunt blijven. Zij stopt ook
als docente (vlinders) in het cursusteam. Beppie was ook
lid van de werkgroep Natuurkoffer en heeft voor het scho-
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lenwerk een aantal leskisten ontwikkeld en was voor het
scholenwerk een enthousiaste gids. Er is een vacature
voor coördinator werkgroep tentoonstelling.
Toos Brink is in 2008 als erelid benoemd. Toos heeft jaren-
lang de contacten onderhouden met de pers en leverde de
teksten/foto's van activiteiten aan voor de website. Zij
zorgde voor posters in het SP. Toos is een duizendpoot
binnen het IVN, zorgt o.a. voor de bloemen en de catering
tijdens vergaderingen. Toos heeft als opvolgers: Saskia
Bon en Bart Oud. Toos blijft hen tot einde 2021 nog bijstaan.
Momenteel is Toos bezig met het maken van een fotoboek
in verband met het 25-jarig jubileum van het Ecoproject wat
begin september gevierd gaat worden.
 
9. Voordracht van het bestuur.
Het bestuur draagt voor als algemeen bestuurslid: Rick de
Moel, 24 jaar, studeert biologie. Rick zal aanspreekpunt
worden voor de werkgroep coördinatoren. Hij zal een
aantal losse taken op zich nemen. Rick zal in verband met
zijn studie (steeds) voor een jaar benoemd worden.
Trudy Haitsma is bereid gevonden om zitting te nemen in
het bestuur als penningmeester. Trudy kan in verband met
haar al geplande vakantie niet op deze vergadering aan-
wezig zijn. Trudy is een aantal jaren penningmeester ge-
weest op een school, was docente aan het Martinuscollege,
heeft in Wageningen tuinbouw-plantenteelt gestudeerd.
Het bestuur vraagt toestemming om twee kandidaat-be-
stuursleden te benoemen en via de poll gaan alle aanwe-
zige leden akkoord. Rick en Trudy zijn dus op deze verga-
dering benoemd als bestuursleden van onze afdeling. De
functie van secretaris is dus nog vacant. Rick is te bereiken
op het emailadres: algemeenbestuurslid@ivn-westfries-
land.nl Trudy is binnenkort te bereiken op penningmees-
ter@ivn-westfriesland.nl. Als notuliste van de bestuursver-
gaderingen ondersteunt Anna de Waal het bestuur.
 
10. Financieel overzicht 2020.
Er is veel gepuzzeld om het financieel overzicht en de be-
groting rond te krijgen. De corona pandemie speelde een
grote rol door het wegvallen van inkomsten. De Rabobank
heeft een extra gift gegeven. De OZB wat betaald moet
worden voor het Streekbos Paviljoen is met terugwerkende
kracht verminderd over 5 jaren. Ook heeft het Recreatie-
schap Westfriesland de doorberekende kosten voor de
verzekering van het Egboetje met de helft verminderd.
 
11. Verslag van de kascommissie.
De leden van de kascommissie Klaas Slagter en Geert
Pietersen leggen de verklaring af dat zij op 17 april 2021
de administratie en boekhouding gecontroleerd hebben en
dat deze in orde zijn bevonden en stellen de vergadering
voor om de penningmeester en het bestuur decharge te
verlenen voor de boekhouding 2020. De kascommissie voor
het komende jaar zullen zijn: Geert Pietersen en Jan Kreuk.
Han Oranje is reserve lid.
 
12. Begroting 2021. Versie 2.4 dd.28 mei 2021
Er is gelabeld geld voor het Voedselbos en het Ecoproject.
Dit zijn gelden die door deze werkgroepen middels subsi-
dies en giften bijeengegaard zijn. Daarom zijn deze bedra-
gen buiten de algemene begroting gehouden. De penning-
meester heeft geprobeerd een aantal posten aan te passen
om zo het financiële overzicht eenvoudiger en overzichte-

lijker te maken. De Weidevogelgroep ontvangt een vaste
vergoeding via de agrarische natuurvereniging en wordt
normaal gedeeltelijk besteed aan twee bijeenkomsten. Het
restbedrag gaat naar de algemene financiën. Er mist nog
een post "subsidie" ten behoeve van de fluisterboot. Dit zal
gecorrigeerd worden. Als dit is aangepast dan keuren de
aanwezigen de begroting goed.
 
13. Voorstel tot verhogen van de contributie 2022.
Het bedrag dat wij per lid aan het landelijk IVN afdragen is
€ 12,-. Het restant bedrag wat geïnd wordt door het lande-
lijk IVN wordt aan de afdeling overgemaakt. Als iemand lid
wordt (dat gaat altijd via het Landelijk Bureau) betaalt hij/zij
het eerste jaar het door het landelijk vastgestelde bedrag
nl € 24,- Het 2e jaar van het lidmaatschap betaalt men dan
het afdelingsbedrag. Dit bedrag wordt dan door de eigen
ledenadministratie aangepast. Elke afdeling mag zelf het
contributiebedrag bepalen.
Over het contributiebedrag komen een aantal vragen van
leden en er wordt toegezegd om hierover een brief aan alle
leden te sturen en informatie op te nemen op de website,
en vervolgens nieuwe leden een welkomstbrief te sturen.
Actie secretariaat & ledenadministratie. Het voorstel over
de contributieverhoging van € 27,00 naar € 30,00 wordt
aangenomen door de aanwezige leden met 1 tegenstem
en kan dus voor 2022 worden ingevoerd.
De afdeling heeft momenteel 318 leden (incl. huisgenoten
en donateurs). In dit jaar hebben 4 mensen opgezegd en
zijn er 15 nieuwe leden bijgekomen.
 
14. Rondvraag. 
- Er wordt gevraagd naar de verzekering van de vrijwilligers.
De vrijwilligers zijn verzekerd via het landelijk IVN en dat is
de reden waarom het goed is als vrijwilligers lid van het IVN
zijn. Ook hebben de burgerlijke gemeenten een verzekering
voor vrijwilligers. De gebouwen zijn verzekerd via de VVE
(Streekbos Paviljoen) en het Recreatieschap (Egboetje).
- Het beeldscherm van de informatiezuil in het Streekbos
Paviljoen is stuk.
- Er komt een vraag over het instellen van de wifi verwarming
en dat de agenda van het SP die niet toegankelijk zou zijn.
- Afgelopen zondag was de eerste openstelling na de 2e
coronagolf en kwamen er 18 bezoekers in het Paviljoen.
- Of de vlag bij het Paviljoen kan vervangen worden (er is
nog een nieuwe op voorraad).
- Er is een vraag binnengekomen over het rooster van af-
treden, deze is al voor de vergadering beantwoord aan de
vraagstellen.
- Er wordt een vraag gesteld over de vergunningen/onthef-
fingen over het in bezit hebben van opgezette vogels,
slootjes vissen enz. Het landelijk IVN heeft hierover de af-
deling al geïnformeerd. Voor het vervoer van vogels die
worden opgezet is geen vergunning meer nodig.
- Er wordt gevraagd naar speldjes en jubilarissen. De
voorzitter noemt dat jubilarissen in het zonnetje worden
gezet tijdens ons jubileum in 2022.
 
15. Afsluiting.
Voorzitter sluit af met een gezegde:
Vrijwilliger worden is een kunst 
Vrijwilligers krijgen is een gunst 
Vrijwilligers hebben is een geluk 
Vrijwilliger blijven is een meesterstuk.
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Pneumatoforen in het Westerpark in Amsterdam
foto: Hans Verhoeven

Raadsel 2022-1
 
Hans Verhoeven 
 
Het blijft leuk om ontdekkingen te doen !
Tijdens mijn vakantietripje in april 2021 in het Dwingelder-
veld merkte ik diverse keren op dat er bij een aantal bomen
aan de onderkant aan beide zijden een verdikking zat. Op
bijgaande foto is goed te zien wat ik bedoel. Ik ben op on-
derzoek uit gegaan en leg u de volgende keer uit wat de
reden is van deze "olifanteoren".

Olifanteoren
foto: Hans Verhoeven

Oplossing Raadsel 2021-2
 
Tjalling James
 
Het is een pneumatofoor. Een holle houten stomp die
verschijnt onder wat oudere Moerascipressen (deze in het
Ecoproject is rond de 40 jaar). Vooral in moerasgebieden
of gebieden met af en toe een hoge grondwaterstand.
 

IVN WF jubileumjaar 2022
 
Tjalling James
 
De Jubileumcommissie 50 Jaar IVN afdeling West- Fries-
land heeft gedurende de corona-tijden geen opvallende
wijzigingen in het voorgestelde programma bedacht:
daarom hierbij ter herinnering een herhaling van het voor-
gestelde, onder voorbehoud en met inachtname van de dan
geldende maatregelen:
 
Jubileumjaar 2022, 10e lustrum, 50 jaar IVN West-
Friesland 2022
 
- 16 maart Feestelijke algemene Ledenvergadering met
  o.a. speldjes voor nieuwe jubilarissen.
- 23 april Opening Jubileumjaar met een Symposium en
  (doorstart) opening van het Voedselbos.
- 24 april de IVN-werkgroepen presenteren zich met
  activiteiten voor alle leden en publiek.
- 24 september feestelijke ledendag met uitje/diverse
  excursies.

Jubileumgebak
foto: Hans Verhoeven

De Moerascipres stond al tijdens de ijstijden in ons land.
De Moerascipres (Taxodium distichum) is een bladverlie-
zende naaldboom, die van nature voorkomt in het zuidoos-
ten van Noord-Amerika. Tegenwoordig wordt hij wel inge-
deeld in de Cipresfamilie (Cupressaceae). In de Benelux is
hij vaak in parken en als straatboom te vinden. De Moeras-
cipres vormt, samen met enkele andere soorten, de uitzon-
dering op de regel dat naaldbomen hun blad (naalden) niet
jaarlijks verliezen. De grond nabij de boom in het Ecoproject
is in de winter roodbruin gekleurd door de naalden op de
grond. Omdat de grondwaterstand in het Ecoproject soms
hoog is, reageert de boom op het zuurstoftekort in de grond
door luchtwortels aan te maken. Rondom de stam zijn dan
ook meerdere pneumatoforen te zien. Van de drie toch wel
bijzondere bomen die er in het Ecoproject stonden, is er
nog maar één duidelijk zichtbaar en rechtopstaand.
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Leucistische Kleine karekiet
 
Ineke Buijsman
 
Op 20 juni dit jaar zag ik ineens een wit vogeltje in het riet
bij ons in de tuin in Wervershoof zitten. Meteen mijn came-
ra gepakt en foto's gemaakt. Bijgaand de mooiste uit de
serie.
Bij navraag op Facebook blijkt het te gaan om een leucis-
tische Kleine karekiet. Het is geen albino omdat hij zwarte
oogjes heeft. (Albino's hebben rode ogen, red.) De Kleine
karekiet liet zich de eerste 2 weken volop zien en horen.
Daarbij gedroeg hij zich heel territoriaal: alle andere vogels
die in de buurt kwamen joeg hij weg.
Na die 2 weken hoorden en zagen we hem minder maar hij
was nog wel in de tuin. Het leek er op dat hij jongen had
die uitgevlogen zijn want ik heb hem gespot met kleine
vogeltjes die hij niet wegjoeg.
Het is natuurlijk heel bijzonder om zo'n speciaal vogeltje in
de tuin te hebben. We hopen nog meer informatie over hem
te krijgen want hij was geringd en momenteel proberen
deskundigen te achterhalen waar en wanneer hij geringd
is. Ik heb de Kleine karekiet meteen nadat ik hem gespot
heb gemeld op waarneming.nl maar daarbij de locatiege-
gevens vervaagd.

Leucistische Kleine karekiet in Wervershoof.
foto: Ineke Buijsman

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.

Een bijzondere paddenstoel
in de zomer
 
Wil Stelling
 
Eind juni 2021 wandelde ik in het mooie Enkhuizen. Mijn
route voerde me langs de rand van het Wilhelminaplantsoen
langs de oude zeemuur. Mijn oog viel opeens op een paar
groepjes paddenstoelen in het gras. (jazeker, ook in de
zomer kun je paddenstoelen tegenkomen). Omdat ik ze niet
herkende, liep ik erop af om ze van dichtbij te gaan bekijken.
Zo te zien had op de groeiplaats ooit een iep gestaan, die
waarschijnlijk door de Iepenziekte was aangetast en inmid-
dels was geveld. Ondergronds zullen zeker nog wat restan-
ten van de boom aanwezig zijn geweest.
Even dacht ik aan de Grote kale inktzwam, maar ik zag dat
ze toch anders waren. Het meest opvallend waren een soort
"kapjes" aan de top van de hoed (zie foto). Het bleek te
gaan om Kapjesinktzwammen (Coprinopsis strossmayeri),
die hier op de oude wortels van de iep groeiden.
In 1995 werd het voor het eerst gemeld in Nederland, maar
inmiddels zijn er verschillende groeiplaatsen bekend. Toch
wordt de Kapjesinktzwam nog als zeldzaam beschouwd.
Op de website van Nature Today staat in de categorie
Paddenstoelen informatie over deze vondst (juli 2021).

Kapjesinktzwam

Vacature Alchemilla
 
De redactie van de Alchemilla heeft ondersteuning nodig.
We zoeken iemand die wil helpen bij de opmaak van het
blad. Dit wordt m.b.v. Editoo gedaan. Ervaring is niet
nodig. Interesse? Mail naar Hans Verhoeven
j.l.verhoeven@ziggo.nl
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Jubileum 25 jaar Ecoproject
 
Louis van Wegen, coördinator Ecoproject
 
De Terpzaal zat op 6 november 's middags vol met vrijwil-
ligers van de natuurwerkdag en genodigden. Het was
meteen heel gezellig om elkaar weer te persoonlijk te
spreken. Wie had dat gedacht toen we vorig jaar in de
Werkgroep Ecoproject voor het eerst spraken over het or-
ganiseren van een jubileum?
Het was onze bedoeling om stil te staan bij het feit dat we
al 25 jaar lang werken aan toename van de biodiversiteit in
het Ecoproject. Dat doen we door ecologisch beheer. Dit
slokt onze aandacht zodanig op dat we soms vergeten dat
het eigenlijk gaat om uitwisseling van kennis middels na-
tuurbeleving.
 
's Morgens werkten de vrijwilligers van de jaarlijkse Natuur-
werkdag onder leiding van Willem Kaagman. Hij startte
deze dag samen met Toos Brink om 9:00 uur in de IVN-
ruimte op de begane grond van het Streekbos Paviljoen
met koffie. De vrijwilligers snoeiden de struiken op de
Oostoever van het Ecoproject. Dit werk kreeg een vervolg
in de bovenverdieping van het Streekbos Paviljoen. Samen-
werking Speciaal voor deze dag is het fotoboek "25 jaar
Ecoproject Streekbos" gemaakt om uit te reiken aan de
genodigden.

Giliam Dijkman ontvang het fotoboek namens Recreatie-
schap Westfriesland
foto: Hans Verhoeven

Annika Langeveld ontvangt het fotoboek namens Land-
schap Noord-Holland
foto: Hans Verhoeven

Het door Toos Brink samengestelde fotoboek
foto: Louis van Wegen

Het Recreatieschap Westfriesland is onze belangrijkste
samenwerkingspartner. Giliam Dijkman nam namens deze
organisatie het fotoboek in ontvangst. Hij is degene die de
afgelopen jaren bij ons maaide voorafgaande aan de
jaarlijkse hooidag. Een grappige bijkomstigheid is dat foto's
van hem met de maaimachine in het fotoboek voorkomen.
Giliam hebben we leren kennen als iemand die de planten
en dieren in het terrein goed kent en graag meedenkt om
de natuur een handje te helpen. We hopen dat we nog vaak
een beroep op hem mogen doen.
Een andere belangrijke samenwerkingspartner is Land-
schap Noord-Holland. De consulent vrijwilligersbeleid An-
nika Langeveld nam namens deze organisatie een fotoboek
in ontvangst. Ondanks dat ze in de week ervoor een lichte
hersenschudding op liep kon ze gelukkig toch aanwezig
zijn! Annika heeft al veel langer ervaring met ons werk. Dat

gaf haar stof om inhoudelijk aandacht te besteden aan het
belang van het Ecoproject en onze samenwerking. Die gaat
verder dan het uitlenen van gereedschap en het geven van
advies. Twee weken na het jubileum organiseerde zij
samen met IVN'ers de workshop "Bouwen voor dieren"
(voor bijvoorbeeld Wezels) in het Streekbos Paviljoen en in
het Ecoproject. Annika bracht ook een doos gebak voor ons
mee.
Vrijwilliger Toos Brink maakte in het afgelopen jaar het fo-
toboek samen met ondergetekende en met bijdragen van
diverse andere fotografen. Het fotoboek is een hartverwar-
mend eerbetoon aan alle vrijwilligers die het Ecoproject
hebben gemaakt tot wat het nu is: een rustige plek in het
steeds drukkere Streekbos waar natuurbeleving belangrij-
ker is dan sporten, honden uitlaten enzovoorts. Een
exemplaar staat voortaan in onze bibliotheek van het
Streekbos Paviljoen zodat alle geïnteresseerden van ons
"kunstwerk" kunnen genieten. Toos heeft de hele voorbe-
reiding van deze bijeenkomst op zich genomen waaronder
het leggen van de contacten voor dit jubileum, de pers, alle
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genodigden en ook de hapjes en drankjes waarvoor dank!
Het boek is ook in te zien via de link:
https://widgetviewer.photoconnector.net/?widgetId=2e0c3-
e13-68b8-44dc-a824-a42698a3917e&locale=nl-
NL&nocache=1637318904435&popup=true
 
Sprekers
Wim Jongejans was de eerste spreker die herinneringen
ophaalde aan de begintijd van het IVN in het Streekbos. In
die tijd werd dit deel van het gebied nog ecoterrein ge-
noemd. De eilandjes waaruit het open terrein me kleine
boompjes toen nog bestond werden met knuppelpaden op
de lage plekken verbonden. Zo ontstond het lange pad dat
er nu nog is. De paddenpoel is toen ook gegraven, deze is
later door de Werkgroep Ecoproject groter gemaakt met
glooiende oevers en een bosrand.
Nico Bregman nam ons mee terug in de tijd toen op het
ecoterrein een bronstijdboerderij gebouwd werd. Vrijwilli-
gers van het IVN werkten toen samen met "Wandelen door
de tijd" om dit mogelijk te maken. Toen het bijna klaar was
speelden kleine kinderen met vuur nabij het rieten dak en
dat werd het project fataal. Nog steeds geeft Nico excursies
door het Ecoproject tot aan het palenplan van dezelfde
bronstijdboerderij elders in het Streekbos.
Tjalling James nam ons in vogelvlucht mee door de opvol-
ger van het ecoterrein (zonder bronstijdboerderij) met de
naam Ecoproject. Vanaf de herinrichting in 1996 groeide
het snel dicht. Vanaf 2008 voerden we diverse gedeeltelij-
ke herinrichtingen uit. Hij noemde o.a. het uitbaggeren van
de plas met sponsorgeld dat we zelf aan trokken. Daarnaast

schonk hij aandacht aan de toename van plantensoorten
als resultaat van het ecologische beheer zoals Rietorchis
en Grote ratelaar. Dieren zoals de Vos passeerden ook de
revue.
Hans Verhoeven maakte foto's van de bijeenkomst. Eerder
dit jaar nam hij het initiatief tot het samenstellen van het
herfstnummer van de Alchemilla, met meer pagina's dan
normaal, volledig gewijd aan de natuur in het Ecoproject.
Geert Veldhuis had iedereen bij binnenkomst gewezen op
veiligheid i.v.m. corona. In zijn rol als voorzitter sprak hij de
aanwezigen toe over de "beleving" in de natuur. 
Toos overhandigde een exemplaar van het fotoboek aan
Annika en Giliam en verder twintig fexemplaren aan dege-
nen die het boek bij haar besteld hadden.
Willem organiseerde de natuurwerkdag en presenteerde
de jubileumbijeenkomst. Hij leidde ons langs alle sprekers
en hield voeling met de zaal zodat iedereen gelegenheid
kreeg om zijn zegje te doen. Deze feestelijke dag sloten we
gezellig af met hapjes en drankjes. Vervolgens ruimden we
gezamenlijk de Terpzaal op en eindigden in klein comité in
het keukenkantoor van ons Streekbos Paviljoen.

Inleveren copy
 
Redactie
 
De deadline voor het inleveren van copy voor het volgen-
de nummer van de Alchemilla is 31 maart 2022. Het
zomernummer ligt dan op 1 april in uw brievenbus.
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