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

Bestuur
Voorzitter: Tjalling James
De Buurt 104, 1606 AJ Venhuizen
telefoon: 0228 542129
email: thjames@dds.nl 
Secretaris: Gé Kenter
Graaf Willemstraat 150,1611 HN Bovenkarspel
telefoon: 0228 526504
email: gmkenterivn@kpnmail.nl 
Penningmeester en
Ledenadministratie: Rob den Hartog
De Roos 26, 1611 KG Bovenkarspel
telefoon: 0228 517593
email: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
 
Rekeningnummer: 
RABO WFO 1677.60.157 
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
 
Leden van Bestuur: 
Astrid Bijster
Robert Stolzhof 207, 1628 XA Hoorn
telefoon: 0229 275673
email: abijster@kpnplanet.nl
Hans Verhoeven
La Reinelaan 50, 1611 ZE Bovenkarspel
telefoon: 0228 515137
email: j.l.verhoeven@hetnet.nl
Adri Bozelie
Turfhoek 9, 1671 EA Medemblik
telefoon: 0227 542621
email: kbozelie@quicknet.nl
Eleonora de Boer
Dijkweg 214, 1619 JB Andijk
telefoon: 0228 586355
email: efa.deboer@5-d.nl
Henk Lanting
Langeweer 8, 1619 DT Andijk
telefoon: 0228 313430
email: henkennellanting@quicknet.nl

Colofon
De Alchemillia verschijnt driemaal per jaar in een oplage
van 350 exemplaren.
Het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie is een
landelijke vrijwilligersvereniging met regionale afdelin-
gen.
Omdat het IVN afdeling West-Friesland ervan overtuigd
is dat werken aan een gezond leefmilieu belangrijk is
voor ons, voor kinderen en voor u, houdt het zich bezig
met allerlei natuuractiviteiten.
Het lidmaatschap kost € 17,00 per jaar. U ontvangt dan
dit afdelingsblad en het landelijke IVN-blad Mens en
Natuur. Bij machtiging en automatische betaling krijgt u
€ 2,00 korting en betaalt u minimaal € 15,00 per jaar.
 
De Alchemilla wordt gedrukt bij Editoo B.V.
Schaapsdrift 49
6824 GP  Arnhem
 
Kopij naar redactieivnwestfriesland@2smic.com

Contactpersonen
IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activi-
teiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neemt u dan
contact op met onderstaande contactpersonen
 
Redactie Alchemilla:
Hans Verhoeven, (zie Bestuur)
Astrid Bijster, (zie Bestuur)
Marga Scherer, Dahliastraat 72, 1616 ED Hoogkarspel,
telefoon: 0228 586786, email: marga.scherer@versatel.nl
PR / Persberichten:   
Toos Brink, Krelagehof 27, 1611 DX Bovenkarspel, 1611
DX Bovenkarspel, telefoon: 0228 512316, email: tbrink.ivn-
wf@quicknet.nl
Zondagactiviteiten:
Frieda Bus, V. Roosendaalstraat 26, 1606 XE Venhuizen,
telefoon: 0228 541489, email: friedabus@hetnet.nl
Scholenwerk:
Henk Lanting, (zie Bestuur)
Exposities:
Beppie van der Wegen, Meeuwenlaan 49, 1602 NB Enk-
huizen, telefoon: 0228 322338, email: b.vdwegen@quick-
net.nl 
IVN website:
Rob den Hartog, (zie Bestuur) 
Vaarexcursies:
Theo ruiter, Lelielaan 2, 1614 SX Lutjebroek, telefoon: 0228
515797, email: theru@hetnet.nl 
Weidevogelwerkgroep:
Gé Bentvelsen, Nuwendoorn 97, 1613 LH Grootebroek,
telefoon: 0228 514568, email: gcm.bentvelsen@quicknet.
nl 
Knotwerkgroep:
Rob Rijswijk, Binckhorst 6, 1616 GB Hoogkarspel, telefoon:
0228 561642, email: r.rijswijk@quicknet.nl 
Ecowerkgroep:
Louis van Wegen, Burgwal 9, 1601 BA enkhuizen, telefoon:
0228 316825, email: wegen@quicknet.nl 
IJsvogelwerkgroep:
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk, tele-
foon: 0228 720119, email: d.greydanus@quicknet.nl 
Inventarisatie Streekbos:
Beppie van der Wegen, (zie Exposities) 
Werkgroep Egboetje:
Adri Bozelie, (zie Bestuur) 

Foto voorblad:
Alpenvrouwenmantel
Foto: Wil Stelling
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Voorwoord
Tjalling James
 
Alchemilla, daar is niets mis mee. Uit een extract van de
plant worden medicijnen tegen vrouwenziektes gemaakt.
Dat associeer je niet direct met het voorliggende blad. Dit
blad is glanzend, niet behaard en gaat haar 40e jaargang
in vanaf 2012. Daarmee is deze Alchemilla eerste nummer
van het IVN-jubileumjaar. Grote gebeurtenissen werpen
hun schaduwen vooruit: het derde nummer was al in een
nieuwe mantel verschenen en het hierna volgend nummer
2 zal een echt jubelnummer worden. Er valt veel te (be)ju-
belen, zoals in de jaarverslagen te lezen valt.
De enorme inzet van vele gidsen, contactpersonen en
andere leden, die het voor elkaar kregen om 4000 school-
kinderen en ruim 5600 belangstellenden mee de natuur in
te nemen. Cijfers zeggen niet alles: er is nogal wat onge-
registreerde aanloop welkom geheten en bij een aantal
excursies moest een deelnamestop afgekondigd worden,
omdat anders de kwaliteit verloren gaat. Het is het eerste
volle jaar geweest zonder Theo Peerdeman en later mét
Marco Nooder van IJgenweis en met een ver weg kijkende
buurman Orion. De zonovergoten feestelijke opening van
het Streekbos Paviljoen, was de officiële ingebruikname
van het Restaurant met de twee vrijwilligersverenigingen.
Daarmee is gelukkig de bezetting van het Streekbos Pavil-
joen een feit. We kunnen elkaar allemaal goed gebruiken
en we hebben elkaar ook nodig bij regeling van het alarm,
het schoonhouden en optimaal gebruik van alle ruimtes.
Ondertussen is onze afdeling nu veertig jaar onophoudelijk
bezig natuur- en milieueducatie te geven aan wie het maar
horen en zien wil! Met de huidige druk van bezoekers, in-
richting en exploitatie van het gebouw is het veel en hard
werken geblazen. Ook door niet alleen op zondag open te

zijn, maar ook door de week de deuren te openen. Dat
maakt het makkelijker voor leden en dwaalgasten om even
binnen te wippen. Soms echter zitten we met ons enthou-
siasme in elkaars vaarwater of overlappen activiteiten el-
kaar. Dat geeft spanningen, die niet altijd digitaal wegge-
nomen kunnen worden. Dé oplossing daarvoor is direct
contact maken, praten, elkaar zien, samen een excursie
doen of een uitje organiseren zoals Frieda dit jaar in de
Beemster deed. Sommigen van onze superactive vrijwilli-
gers deden een stapje terug. Dat is niet jammer, maar wijs!
En er dienen zich gelukkig steeds weer leden aan, die taken
over willen nemen, zoals ook bij de Groencursus bleek. De
onderlinge steun en saamhorigheid zijn doorgaans groot
genoeg. Het overnemen lukte niet in alle gevallen: lees
bijvoorbeeld over bezorging van de Alchemilla, de Boeken-
markt, de Open Dag Waterrecreatie en de Grote Club Actie,
die geen doorgang meer kunnen vinden om uiteen lopende
redenen. Dan moet je een keus maken, die geld kan kosten.
Zorgelijk is de trend van de terugtrekkende overheid, die
bezuinigt op subsidies, terwijl we juist een groter publiek
dan ooit bereiken. Soms helpt het om het (gemeente)beleid
te beïnvloeden, of prijzen te veranderen, andere subsidies
aan te boren en daarnaast voor te stellen om onze eigen
contributie iets aan te passen. En waarom betalen we als
vrijwilligers? Om te kunnen blijven: knotten, vogels bescher-
men, varen, fietsen, inventariseren, exposities inrichten,
site bijhouden, winkeltje exploiteren, cursussen organise-
ren, communiceren met gemeentes en met andere IVN-
afdelingen en deze Alchemilla uit te geven.
Meer voorwoord is te horen bij de Nieuwjaarsbijeenkomst
op 8 januari en bij de Algemene Leden Vergadering op 6
maart.

Uitnodiging nieuwjaarsborrel
Namens het bestuur van IVN afdeling West-Friesland,
Gé Kenter
 
Bovenkarspel, 13 december 2011                                     
 
Beste mensen,
 
Het bestuur van IVN afdeling West-Friesland wenst u hele prettige feestdagen toe.
Het eerste volle jaar 2011 in het Streekbos Paviljoen mag een groot succes worden genoemd, vooral door ons de
inzet van onze vrijwilligers. Daarom is besloten zoveel mogelijk over te gaan tot een dagelijkse bezetting ´s morgens
en ´s middags.
Toos Brink houdt hier een rooster van bij. Leden die als gastheer/vrouw hier aan willen meewerken op een ochtend
en of middag, zijn van harte welkom.
 
Het bestuur nodigt U graag uit voor een nieuwjaarbijeenkomst op zondag 8 januari van 15.30 tot 17.30 uur. 
En ook om mee te genieten van het meer dan prachtige uitzicht over Streekbos en water vanuit de bovenzalen in het
Streekbos Paviljoen. Wij verheugen ons op een gezellig dan wel nuttig samen zijn met elkaar en wensen U alvast een
goed begin van 2012.
  
Leden zullen ook van harte welkom zijn op  6 maart 2012 bij de Algemene ledenvergadering,eveneens in de bo-
venzalen van het Streekbos Paviljoen, vanaf half acht ´s avonds.
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IVN West-Friesland 40 jaar! Jubileumweekend 21 en 22 april
Astrid Bijster
 
Het komende jaar vieren we het 40 jarig jubileum van IVN
West-Friesland. In diverse artikelen in deze Alchemilla
wordt dit al gemeld. Het hele jaar zal er aandacht aan het
jubileum worden besteed, met het weekend van 21 en 22
april als hoogtepunt. Zaterdag 21 april  wordt een dag voor
de eigen leden en al onze belangrijke contacten in de regio.
Op zondag 22 april willen we ons presenteren naar het
publiek en organiseren we veel activiteiten voor jong en
oud. Een jubileumcommissie met daarin Nico Bregman,
Frits Swuste, Gé Bentvelsen, Toos Brink, Hans Verhoeven
en Astrid Bijster is al druk bezig met een programma voor

beide dagen. Ook zal er een Jubileumalchemilla uitkomen.
Daarin zal het programma voor het weekend worden op-
genomen.
 
Houd alvast het weekend van 21 en 22 april vrij!!
 
Een verzoek tenslotte van de jubileumcommissie: wie heeft
er nog interessante materialen van IVN West-Friesland in
de boekenkast liggen? Het mag van alles zijn. Verslagen,
werkplannen, foto's van activiteiten van IVN West-Fries-
land. We willen het graag lenen om de geschiedenis van
IVN West-Friesland te laten zien in de Alchemilla en/of in
het Streekbos Paviljoen.

Uitnodiging jaarvergadering
6 maart 2012
het Bestuur
 
Beste leden van IVN afdeling West-Friesland,
Graag willen wij jullie uitnodigen om de jaarvergadering
bij te wonen. Deze vindt plaats op:
 
Dinsdag 6 maart 2012 om 19.30 uur in de Incoteczaal
van het Streekbos Paviljoen
Veilingweg 21a, Bovenkarspel
  
Agenda jaarvergadering 2012
 
1.    Opening door de voorzitter;
2.    Mededelingen van het bestuur;
3.    Ingekomen stukken;
4.    Notulen jaarvergadering 2011 (zie zomernummer
Alchemilla 2011);
5.    Jaarverslag 2011 (zie Alchemilla 1 2012);
6.    Naam afdelingsblad: blijft het Alchemilla, of……..;
7.    Financieel verslag 2011;
8.    Verslag kascontrolecommissie;
9.    Voorstel contributieverhoging (zie toelichting);
10.  Begroting 2013;
11.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie;
12.  Bestuurswijziging:  Eleonora de Boer stopt als be-
stuurslid. John Bos stelt zich kandidaat voor het bestuur;
13.  Rondvraag en sluiting.
 
Na de vergadering, die tot ongeveer 21.00 uur zal duren,
zorgen wij voor een hapje en een drankje. Er is dan volop
de gelegenheid om bij te praten.
Rond 22.00 uur sluiten we de avond af. Tot ziens op
dinsdag 6 maart.
  
Toelichting voorstel contributieverhoging 2013: I.v.m. de
aangekondigde vermindering van de gemeentelijke
subsidies stelt het bestuur een geleidelijke verhoging van
de contributie voor in 3 jaarlijkse termijnen van € 2,50
naar € 24,50 in 2015. Leden die ons machtigen de
contributie automatisch van hun rekening af te schrijven
behouden de bestaande korting van € 2,00. 

Belangrijk bericht betreffen-
de de jaarlijkse
contributiebetaling
Rob den Hartog 
 
Vanwege de stijgende kosten tegenover een krimpende
dienstverlening heeft het bestuur onlangs besloten tot
een overstap van de ING naar de Rabobank WFO. Voor
de leden en donateurs, die ons gemachtigd hebben de
jaarlijkse contributie/donatie automatisch van hun be-
taalrekening af te schrijven, heeft deze wijziging geen
gevolgen. Zoals gebruikelijk vinden de afschrijvingen
daarvan begin januari plaats.
De overige leden ontvangen, anders dan voorheen, geen
acceptgiroformulier meer. Aan alle leden (niet zijnde
ereleden, huisgenootleden of groencursisten) bij wie in
januari de contributie niet automatisch van hun bankre-
kening is afgeschreven, verzoeken wij hierbij om het
minimale contributiebedrag van €17,00 onder vermel-
ding van het lidnummer voor 1 maart naar ons nieuwe
bankrekeningnummer 1677.60.157 over te maken. Dat
lidnummer staat vermeld bij het adres achterop de Al-
chemilla en is noodzakelijk om het ontvangen bedrag op
het juiste lid af te kunnen boeken. Is de contributie niet
op tijd ontvangen dan versturen wij in maart een herin-
nering per post, waarvoor €2,00 extra in rekening wordt
gebracht.
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Van de bestuurstafel
Het IVN bestuur
 
Rond en in het Streekbos Paviljoen heerst veel gezellige
drukte: IJgenweis loopt als een trein, Orion loopt ook prima,
evenals het IVN. Er is veel belangstelling en dat levert ook
veel nieuwe leden op.
Daarom is dan ook vanuit het bestuur het plan opgevat te
gaan kijken of we de IVN-ruimte gedurende de hele week
kunnen gaan bezetten met een ochtend en middagdienst.
Er wordt al een rooster gemaakt en de zin en enthousiasme
zijn bij enkelen aanwezig. In goed overleg met Toos Brink
kunnen we nog wel wat man\vrouwkracht gebruiken om
ons bezoekerscentrum optimaal te kunnen bezetten.
Wat betreft het onderhoud van het gebouw: er is inmiddels
een glazenwasser gevonden voor het buitenwerk en de
schoonmaak van de zalen beneden en boven wordt gere-
geld met behulp van een eigen schoonmaakster.
Ook wij, en vooral onze alerte penningmeester, hebben
door dat alle kosten steeds maar stijgen en dat je daar ook
nog steeds minder voor terug krijgt. Dit was dan ook mede
de reden om over te stappen naar een andere bank en de
keuze is gevallen op de Rabobank WFO.
Vanaf 1 januari 2012 is ons rekeningnummer: 1677.60.157
t.n.v. IVN afd. West-Friesland.

Verder zijn we bezig met het herinrichten van de bovenza-
len: veranderen van tentoonstelling en foto´s, evenals de
zoektocht naar ander meubilair. De stoelen moeten goed
zitten en makkelijk stapelbaar zijn, zodat  in de toekomst
derden via IJgenweis meer gebruik kunnen maken van
onze zalen.
Voor het 40 jarig jubileum is ook de organisatie in volle
gang. De data die ik alvast mag verklappen zijn 21 en 22
april. Op 21 april zullen de leden worden bediend en op 22
april komt het publiek aan bod. Gedurende het jaar zullen
er nog meer activiteiten plaatsvinden waarbij extra aan-
dacht aan het jubileum wordt geschonken.
De alom bekende fluisterboot behoeft groot onderhoud: de
bodem is aan vervanging toe. Dit zal in het voorjaar gaan
gebeuren. De boot wordt meteen beter gestroomlijnd het-
geen de vaareigenschappen zeer ten goede zal komen.
Ook wordt hij helemaal gezandstraald en opnieuw in de verf
en coating gezet, zodat hij er zeker weer 10 jaar tegen moet
kunnen. Er is trouwens ook subsidie voor aangevraagd
want de kosten zijn behoorlijk.
In de  Alchemilla kunt U lezen wanneer en hoe laat de
nieuwjaarsreceptie (08-01-2012) en de algemene leden-
vergadering (06-03-2012) zal plaats vinden, het bestuur
hoopt U daar allen te zien.

Echtpaar Halsbandparkiet
Foto: Hans Verhoeven

Wetenswaardigheden uit ons
werkgebied
Hans Verhoeven
 
Iedereen die leuke natuurwaarnemingen uit onze regio
heeft, kan dat doormailen naar ivnwestfriesland@het-
net.nl.Uit alles wat wordt aangeboden, maakt de redac-
tie een leuke selectie die wordt geplaatst in de volgen-
de Alchemilla.
 
28 november 2011; John Bos
Ik liep op maandagmorgen in het Nassaupark in Stede
Broec waar ik een aantal Halsbandparkieten hoorde en zag.
Deze vogels ben ik nog niet eerder tegen gekomen in onze
regio. In andere delen van het land komen ze veel voor.
Het bleken er 3 te zijn: ze vlogen een paar rondjes boven
de bomen en verdwenen daarna uit het zicht en het gehoor.
Een passant vroeg mij of de vogels inderdaad Halsband-
parkieten waren die hij had waargenomen. Twee dagen
daarna vloog er een mooie groen gekleurde Halsbandpar-
kiet in de buurt van mijn huis (ik woon vlakbij het Nassau-
park). Ook deze keer luid roepend en druk rond vliegend
en verdween na enige tijd weer uit het beeld. Na die tijd heb
ik ze niet meer gehoord en gezien.
Redactie: Halsbandparkieten waren, bij mijn weten, nog
niet in onze regio waargenomen. Ik heb ze wel gezien in
Purmerend maar dat zijn vogels die overdag foerageren in
Purmerend en 's avonds terug vliegen naar Amsterdam
waar heel veel exemplaren 's nacht bij elkaar slapen. Ik
veronderstel dat de exemplaren in Stede Broec geen vogels
zijn die bij deze Amsterdamse populatie behoren maar dat
het een aantal vogels zijn die uit een volière zijn ontsnapt
of bewust zijn losgelaten. Wij ontvangen graag meldingen
van de Halsbandparkieten in West-Friesland.
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Diereleed
Henk Lanting
 
Iemeslesten ginge Cees Ursem en ik op 't Egboetswater of
om an de skoôljoôs van Dynames, 'n basis skoôl uit Hoorn,
een netuurexcursie te geven van 't IVN West-Friesland. Wai
werde begroet deur twei pittige jonge natte katjes die deer
wat heen en weer liepe te steerten. Ze wazze deur hullie
baas hier losleiten denk, wat je zien kon an 't kattevoer wat
voor de poort uitstort was.
Jullie begroipe zeker wel dat ze de excursie in 't honderd
joege, want de joôs en moidjes liepe omstebeurt met de
beisies te sjouwen. 't Was wel begrôtelijk, want as woi ze
hier niet weghaalden den zouwe die pittigies doôd gaan,
want huiskatte benne d'r niet meer op berekend buite te
weze en ientje was ok nag blind an ien oug. Zelf meenemen
en nei 't asiel brengen ging niet want er was niks om ze in
te doen en los in de auto is vrage om ongelukken.
In 't Egboetje, ’t schuurtje deer, was ok niks te vinden dat
te gebruiken was. Den met de mobiel maar koike of ik ie-
mand te pakke kroige kon. Tillefoôn ien. Het dierenopvang-
tehuis. 't Woifke deer zai dat ze allien opvange as diere
brocht werde. Ik most de pliesie maar belle. Tweide  tille-
foontje : De pliesie, die docht dat ik beter de dierenambu-
lanse belle kon. Zai deeje hier niks mee. Derde belletje:

Deer zaide ze dat ze allien ophaalde en niet vonge en dat
ik Amevi of zuk of zuk maar belle most. Toen was ik er klaar
mee en hew teugen dat woifke zaid, dat zai den maar belle
most en dat het ze beloufd, maar d’r van hoord hew ik gien
meer.
Ik had er zômaar een koikie op of er wat beure zou met die
katjes, dat ik mailde nei de gidse, die er de âre dag weze
zouwe, wat of er an de hand was. Adri en Ria zagge geloik,
dat ze t'hek deurkwamme, de poesies loupe. Ze hadde
hullie oige pittig redt, want er lag nag een anvrete muis ok.
Effies ternei kwam er een vrouw opperdan, die er met de
excursie bai was, om de beesies op te halen. Ze vond 't zô
nôselijk . Ze had eerst nag docht ze nei 't asiel te brenge ,
maar heur maidjes wazze zô met de katjes begaan dat ze
op lest beslôten het ze zelf te houwen.
Zô ken’t dus ok.
 
Voetnoôt
't Ken vezelf beure dat er wat an de hand is, zôdat je niet
meer voor je katjes zurge kenne, maar zoek den een goed
tehuis, want zômaar ergens neerzette is skandalig. Ik docht
zô bai m'n oigen, zou 't niet 's toid worre dat er ien telefoôn-
nummer komt weer je voor zuks terecht kenne.
 

Vogelvaartochten op het
IJsselmeer en rond vogelei-
land De Kreupel
In het voorjaar van 2012 zijn er weer 2 bijzondere vo-
gelexcursies: motorschip MS Friesland (een voormalige
veerboot) vaart over het open water van het IJsselmeer
naar de grote concentraties toppereenden die hier
overwinteren. Ook wordt een rondje gemaakt om vogel-
eiland de Kreupel, hotspot voor rustende watervogels.
Een bijzondere tocht, ook voor mensen zonder specifie-
ke interesse in vogels. Het is een unieke kans om
weidsheid te ervaren, de uitgestrekte horizon met won-
derschone luchten, en natuurlijk om lekker uit te waaien.
 
Tijdens de tochten wordt gewezen op vogels en zijn er
korte presentaties over het IJsselmeer  als een van de
grootste zoetwaterwetlanden in Europa, als belangrijk
overwinteringgebied voor vogels (topper, brilduiker,
kuifeend, zaagbek, nonnetje), als broedplaats (visdief-
en kokmeeuwkolonie, aalscholver) en als rustplaats voor
allerlei watervogels. Elke deelnemer krijgt een excursie-
map.
 
En dat allemaal voor 22 euro. Catering is aanwezig maar
je eigen lunch meenemen kan ook.
 
Excursiedata: Zaterdag 10 maart en Zondag 11 maart
2012. Organisatie: FOGOL, i.s.m. Vogelbescherming
Nederland, KNNV afdeling Hoorn, Staatbosbeheer en
Natura Aragon.
 
Informatie over kosten, aanmelden, vaartijden, afvaart-
locatie, catering enz.:  www.fogol.nl of  06 – 300 21 816.

Merel
 
foto: Toos Brink
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Tentoonstellingen
Beppie van der Wegen
 
In de Terpzaal hebben we dit jaar 3 tentoonstellingen op-
gezet: de eerste over brandnetels, en de 2e en 3e in het
kader van "2011 het jaar van de vleermuis" en "2011 het
jaar van de Boerenzwaluw". Beppie is daarbij goed gehol-
pen door Lida Straat en Ria de Graaf. We hebben daarbij
een zondagactiviteit voor kinderen over vleermuizen ge-
houden.
Nu zijn we begonnen aan een vaste bomententoonstelling
die we graag een paar maanden willen laten staan. We
vullen die dan aan met b.v. een tijdelijke tentoonstelling
over uilen of over spinnen. Die vallen samen met een
zondagactiviteit die dan wordt georganiseerd over dezelfde
onderwerpen.
De vitrinebak in de ontvangstruimte is een paar maal ge-
vuld.
In januari heeft Beppie de "Gallenbak" weer opgemaakt.
Dat blijft interessant voor het publiek omdat het een
enigszins onbekend verschijnsel is met een leuke educa-
tieve achtergrond.
In maart kwamen de weidevogels aan de beurt. Met hulp
van Suzanne Bakker en de collectie eieren en nesten van
weidevogels van Marco van der Lee werd dit weer een leuke

vitrine.
Vervolgens werd in juni de ‘sloot’ in de vitrine gestopt.
Beppie en Suzanne gebruikten de oude schoolplaat van
Koekoek als leidraad.
In september wisselde de sloot voor de Egel. Beppie en
Lida zorgden voor de informatie bij een zondagactiviteit
over de Egel.
Gedurende een maand hebben in de ontvangstruimte, de
Terpzaal en de Incoteczaal foto's gehangen van een foto-
club uit Heerhugowaard. Prachtige natuurfoto's, geselec-
teerd door de fotoclub zelf, ter gelegenheid van hun 25 jarig
jubileum. Een foto van elk lid. De foto's waren in kunststof
gegoten en dat kwam de kwaliteit van die foto's nog eens
ten goede.
Deze werden daarna vervangen door foto's van Wil Stelling,
Marianne Ouwerkerk, Toos Brink en Hans Verhoeven.
Deze trokken vaak de aandacht en lovende woorden
werden opgevangen door de aanwezige gastheren/vrou-
wen.
Vermeldenswaard is de gift van Piet Kok die het IVN een
mooie collectie vissen heeft geschonken. Deze modellen
(met de hand geschilderd!) zijn door Theo Ruiter op een
plank gemonteerd. Deze hangt  permanent boven het
winkeltje in de ontvangstruimte.

Website
Rob den Hartog
 
Bezoekers
Tot 15 december 2011 hebben 3.579 (heel 2010: 2.503)
bezoekers onze website bezocht, waarvan 1.529 (heel
2010: 1.022) herbezoeken en zij bezochten in totaal 6.927
(heel 2010: 5.242) webpagina´s. Hoeveel van deze bezoe-
kers er via onze nog steeds actieve homepage bij Het Net
werden doorverwezen is niet gemeten, omdat de naam van
deze homepage door KPN is gewijzigd en daardoor buiten
de statistiek is gebleven. Een volledig overzicht van onze
statistieken kan door iedere bezoeker van onze website
worden opgevraagd door op de CheckStat-button linkson-
der op onze homepage te klikken.
 
Hosting
Begin maart 2011 is onze website vanuit ons eigen domein
overgezet naar de landelijke IVN-website en daarmee van
uiterlijk veranderd in de uniforme IVN lay-out. In de loop
van 2011 is de bij onze host beschikbare opslagruimte
verdubbeld naar 2.048 Mb (2 Gb), maar aangezien wij de
meeste gegevens nu in de IVN-database opslaan, wordt

hiervan nog maar 271 Mb (2010: 535 Mb) door ons gebruikt,
voornamelijk voor de opslag en weergave van hoge reso-
lutie foto's, waarvoor in de IVN-database een limiet geldt,
en het archief met gescande Alchemilla's.
 
Content
Op een enkele uitzondering na neemt de ontvangen hoe-
veelheid met beeldmateriaal geïllustreerde korte verslagen
van onze activiteiten nog steeds nauwelijks toe en blijft de
"vernieuwingsdrang" vanuit de diverse werkgroepen om de
aan hun activiteiten gewijde webpagina's te actualiseren
onveranderd laag. Voor het begin september 2010 opge-
richte Hyves-account hebben zich tot op heden al vier leden
aangemeld, overwogen moet worden of dit platform nog
door ons in stand moet worden gehouden.
 
Overig
In opdracht van het landelijke IVN-bestuur is in juni 2011
begonnen met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe
state-of-the-art website. De voortgang van dit project is voor
ieder IVN-lid te volgen op 'Mijn IVN' bij het forum 'ICT bij
IVN / Project: Vernieuwing ICT omgeving bij IVN'.
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Scholenwerk 2011
Henk Lanting
 
Kerngroep scholen
Het IVN scholenwerk werd veelal door een kleine groep
mensen geregeld die ieder hun eigen taak hadden. Inmid-
dels is er in overleg met alle gidsen/schippers voor gekozen
om te komen tot een kerngroep scholen. Vanuit deze
kerngroep wordt het scholenwerk aangestuurd. Hier wordt
o.a. gekeken naar het digitale programma, worden er
nieuwe excursies ontwikkeld en alle overige met het gid-
senwerk te maken hebbende zaken doorgesproken. Na-
tuurlijk blijft de inbreng van de gidsen op de bijeenkomsten
van groot belang.
 
Twee locaties 
Een bijzonder jaar, omdat we voor het eerst een geheel jaar
op twee eigen locaties excursies voor leerlingen van het
basisonderwijs en de onderbouw uit het voortgezet onder-
wijs hebben gegeven. Wij hebben volledig aan de vraag
vanuit het onderwijs kunnen voldoen. Dit betekende wel,
dat enkele geboekte excursies omgezet dienden te worden.
Voor de kerngroep scholen een reden om in de toekomst
in principe ervoor te kiezen geen twee excursies op een
gelijke tijd te laten vallen.
Het Egboetje blijkt niet alleen voor de scholen uit de direc-
te omgeving maar ook voor verder weggelegen scholen
aantrekkelijk. Vanuit het nieuwe Streekbos Paviljoen is het
fantastisch gidsen: met name de extra ruimte boven heeft
voor natuurcircuits haar waarde bewezen.
 
Gidsen/schippers 
Het IVN kiest ervoor om aanschouwelijk natuuronderwijs te
kunnen geven aan leerlingen waarbij wij direct en actief
betrokken zijn bij de informatie die overgebracht wordt aan
kinderen. Dit betekent, dat wij in kleine groepjes willen
werken (in principe voor de onderbouw tot b.v. 15 leerlin-
gen), maar dat dit ook de nodige capaciteit vraagt van
gidsen. De behoefte aan gidsen is dan ook eigenlijk perma-
nent aanwezig.
 
Afscheid 
Bavo Beijk heeft als gids wegens familieomstandigheden
en ook vanwege de eigen gezondheid afscheid genomen
als gids van het IVN. Hieraan is in de afsluitende bijeen-
komst van de gidsen, eind november, de nodige aandacht
besteed, Daarnaast heeft Herma Compaan aangegeven
"tijdelijk" te willen stoppen, tot haar kinderen niet meer die
aandacht vragen die nu nodig is.
 
 Digitaal Systeem
Het was wennen het eerste jaar met het digitale systeem.
Nu kunnen we stellen, dat dit uitstekend werkt. Wij zijn dan
ook uitermate tevreden over de samenwerking met MAK
en Witte Schuur op dit terrein en natuurlijk met Edso de
ontwerper van het programma.
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief aan de scholen die we gezamenlijk met
bovengenoemde instellingen verzenden voorziet in een
behoefte en geeft ons de mogelijkheid op een eenvoudige
en goedkope manier via het internet de scholen over ter

zake doende onderwerpen te informeren.
 
Boekingen 
Ten opzichte van vorig jaar zijn de boekingen weer toege-
nomen. Was er toch sprake van even wennen? Opvallend
is dat ook tussentijds nu ook nieuwe boekingen plaats
vinden.
 
In vogelvlucht de excursies van 2011 
 
Winterexcursie:(11 klassen)
Voor deze excursie waarmee we het jaar 2011 zijn gestart
hadden we nog niet eerder zoveel aanmeldingen gehad.
Hierin speelt zeker onze nieuwe locatie een rol.
 
Bomenexcursie in Egboetswater en Streekbos: (8
klassen)
Deze excursie is het gehele jaar op diverse data beschik-
baar. Een lichte toename van deelnemers aan de excursies.
De aanpak van een excursie die gedeeltelijk binnen wordt
gedoceerd en gedeeltelijk buiten wordt gegeven doet het
goed.
 
Excursies bij de gemalen Westerkogge en de Vier
Noorder Koggen: (3 klassen)
Ook deze excursie wordt geboden in het voor- en najaar.
De oorzaak is niet duidelijk, maar de boekingen voor deze
excursie blijven achter bij het verleden. Is het nieuwe eraf?
Konden we ons toen verheugen in soms wel een twintigtal
aanmeldingen, nu komen we op jaarbasis uit op 3 klassen.
We gaan in elk geval het nieuwe seizoen deze excursie
minder vaak aanbieden.
 
 Lente excursie in het Egboetswater en Streekbos: (32
excursies)
De lente excursie voor de onderbouw blijft aantrekkelijk voor
de kleintjes in ons onderwijs. Hier krijgen we ook de kans
deze kinderen wegwijs te maken in onze natuur en daarin
hun zintuigen te gebruiken. Helaas was er bij de aanvang
van de excursies nog weinig te zien. De gidsen in het Eg-
boetswater zijn daarom enkele keren op een andere locatie
in dit terrein gestart. We zijn dan ook blij met de nieuwe
ophaalbrug die het RSW heeft aangelegd, waardoor een
groter deel van het terrein toegankelijk is.
 
Het natuurcircuit: (3 excursies)
Voor deze excursie blijft de belangstelling goed. Helaas
kunnen we deze niet zoveel aanbieden, omdat een derge-
lijke excursie veel gidsencapaciteit vraagt. In het algemeen
is een inzet van 8 gidsen noodzakelijk, omdat er veelal 2
tot 3 klassen gelijktijdig komen. De kosten voor de scholen
liggen dan ook duidelijk hoger dan bij onze andere excur-
sies. Daarnaast dient de excursie elke keer aangepast te
worden op de mogelijkheden die de natuur of het IVN dan
heeft (b.v. inzet boot). Dit jaar zijn we er weer in geslaagd
aan de vraag te voldoen.
 
Varen en vogels observeren plus onderwaterdiertjes
vangen: (44 excursies)
Met name bij deze excursie blijft de vraag achter bij voor-
gaande jaren. De oorzaak ligt voor een deel in de keuze-
mogelijkheid die de scholen nu hebben. Voorheen werd
meegedeeld wanneer een school werd verwacht (of de
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school werd afgewezen wegens overboeking) en dan kwam
de school op dat tijdstip. Nu er keuze is zijn er data die niet
zo gunstig liggen en derhalve ook niet worden geboekt. Het
varen vanaf de nieuwe steiger lukte uitstekend.
 
Met het oog op water: (2 excursies)
Als ergens de boekingen tegenvielen dan was het wel bij
deze excursie. Wonend in een waterrijk gebied verwacht je
hiervoor veel animo. Helaas bleef dit achter en werden er
slechts 2 excursies geboekt. Van deze excursie zullen we
zeker bezien of en hoe we ermee doorgaan.
 
Herftsexcursies in het Egboetswater en Streekbos: (31
excursies)
Deze excursie werd dit jaar veel geboekt. De excursies zijn
uitermate plezierig verlopen en met het weer (dat nog wel
eens slecht wil zijn in deze periode) troffen we het erg. Voor
deze excursie konden we in het Egboetswater gebruik
maken van het nieuwe bruggetje. Hierdoor was het moge-
lijk b.v. de paddenstoelen op het andere terrein te bekijken,
al lieten de paddenstoelen het dit jaar enigszins afweten.
 
Clusius College: (3 klassen)
Voor deze school mochten we evenals voorgaande jaren
voor de brugklassers weer een drietal excursies verzorgen.
Een excursie van varen en wandelen, waar de leerlingen
met veel plezier en behoorlijk leergierig aan hebben deel-
genomen. Het stukje varen blijft ook voor deze leerlingen
aantrekkelijk. De noodzaak voor het voortgezet onderwijs
van excursies bij het IVN wordt elke keer weer bewezen,
want de kennis van de natuur is bij deze groep toch wel
gering.
 
Martinus College: (12 klassen) Ook op onze nieuwe lo-
catie wilde het Martinus College graag gebruik maken van
onze faciliteiten om met de leerlingen aan natuuronderwijs
in de praktijk te doen. Vanuit het Streekbos Paviljoen
dienden er diverse opdrachten uitgevoerd te worden. Een
team van begeleiders vanuit het IVN heeft de leraren van
de benodigde koek en zopie voorzien.
 
Elan
Diverse groepen van Elan (buitenschoolse opvang) moch-
ten we begeleiden tijdens een excursie. Erg leuk om te
doen, omdat de aanpak toch iets anders is dan die van een
een schoolklas.
 
Topper 
Het was een topper, dat wij een basisschool uit Lelystad
mochten ontvangen. Voor meer dan 100 leerlingen hadden
we een natuurcircuit uitgezet, waarvoor maar liefst een
vijftiental vrijwilligers van het IVN zich hebben ingezet. Als
dank voor onze inspanningen ontvingen wij daarvoor een
taart, die we met veel plezier hebben opgepeuzeld. We
hielden het droog en net toen we klaar waren brak er een
noodweer los. Het zat dus echt vet mee!
 
Recapitulerend 
We kunnen op een uitstekend verlopen 2011 terugkijken.
Totaal 134 excursies voor het basisonderwijs. Daarnaast 3
excursies voor het voortgezet onderwijs. Begeleiding van
een 12 tal klassen van het Martinus College. Het verzorgen
van een natuurcircuit voor meer dan 100 kinderen van een

Schoolgidsen november 2011
foto: Toos Brink

school. Dit betekent uitgaande van een gemiddelde bezet-
ting per klas van 25 l.l., dat wij voor zo'n kleine 4000 leer-
lingen uit het basis- en voortgezet onderwijs een excursie
hebben verzorgd. Ook wil ik hierbij opmerken, dat door dit
grote aantal deelnemers, het scholenwerk voor het IVN toch
een substantiële inkomstenbron betekent. Met dank aan
onze penningmeester Rob den Hartog, die met de gege-
vens vanuit het digitale programma er zorg voor draagt dat
de gelden ook binnenkomen. De vrijwillige gidsen hebben
een grote prestatie geleverd. Dit konden we alleen bereiken
door de inzet van al deze mensen die hun kennis en vrije
tijd voor het scholenwerk beschikbaar hebben gesteld.
Petje af.
 
Leskisten
Hans Verhoeven
Een minder zichtbaar deel van het scholenwerk zijn de
leskisten. Na het drukke jaar 2010, waarbij het opknappen
van de leskisten er ietwat bij is ingeschoten, hebben Mari-
anne Ouwerkerk en Beppie van der Wegen de draad weer
opgepakt en is de leskoffer "kriebelbeestjes" voor de on-
derbouw geheel vernieuwd. Op hun kennis voortbordurend
is er nu ook voor de bovenbouw zo’n koffer ontworpen.
Inmiddels is de leskoffer "bloemen, vlinders, bijen" opge-
pakt om een moderne metamorfose te ondergaan. Deze
leskoffer is begin 2012 gereed. Er is ook een nieuwe leskist
ontworpen door Pieter Karel. "Uilen" behandelt de 5 uilen-
soorten die hier in West-Friesland zijn te zien. De kist is al
2 keer uitgeleend waarvan 1 x met een begeleidend lesuur
door een IVN-gids. Deze vorm is nieuw en werd door de
school bijzonder goed gewaardeerd.
 
Er zijn voor dit schooljaar 37 uitleningen tot nu toe besteld.
Er komen nog steeds aanvragen binnen dus dat zal neer-
komen op eenzelfde hoeveelheid als vorig schooljaar. Bij
elke uitlening vragen we de school een meegeleverd en-
quêteformulier in te vullen om terug te koppelen wat goed
is en vooral wat niet goed is of wat er ontbreekt. Daar leren
we van voor onze nieuwe lesmaterialen en kunnen voor
verbeteringen zorgen in de bestaande kisten/koffers. Over
het algemeen worden onze uitleenmaterialen zeer goed
gewaardeerd. De nog op te knappen kisten/koffers worden
als "oubollig" omschreven en dat is dus de reden dat we
voortvarend verder ontwikkelen.

9



Anna helpt mee onze waarnemingen vast te leggen
foto: Hans Verhoeven

stoeltjes als Wimperzwammetje, Waaierkorstzwam en Geel
schijfzwammetje. In de poel ontdekken we een waterschild-
pad en we vinden nog een gal op het esdoornblad.
Oktober wed overgeslagen vanwege het slechte weer.
In november gaat er een journalist van het NHD mee en
worden er op zijn verzoek voornamelijk paddenstoelen
bekeken. Hij wist niet dat er zo veel paddenstoelen in het
bos stonden en was zichtbaar onder de indruk. Natuurlijk
moesten we ook nog op de foto. Het artikel staat op de IVN-
site!
In december was de laatste inventarisatie dit jaar en die
werd door 6 mensen gedaan. Veel kleine vogeltjes: Putters,
Vinken, Staartmezen, Kool- en Pimpelmees, etc. Wat
paddenstoelen: Oorzwammetje, Paars knoopjeszwam,
Judasoor, etc. Geen bijzondere waarnemingen maar wat
is bijzonder? De Vlier en Braam liepen al weer uit met nieuw
blad en in de Braam zaten zelfs 2 bloesems!
 
In 2011 hebben we ons gestort op het vaststellen welke
spinnen er in het Streekbos voorkomen. Dat is de volgende
lijst geworden: Kruisspin, Rietkruisspin, Herfstspin, Scha-
duwstrekspin, Rietstrekspin, Tuinwolfspin, Moeraswolfs-
pin, Wespspin, Gewone tandkaak, Koffieboonspin, Kraam-
webspin, Mossluiper, Huiszebraspin en Gewone komkom-
merspin. Wim Jongejans gaat er weer voor zorgen dat deze
spinnen in onze lessenaar worden opgeslagen Alles is
genieten, dus op weer naar een nieuw inventarisatiejaar.

Inventarisaties
Beppie van der Wegen
 
In 2011 is er elke maand weer geïnventariseerd op de 2e
zaterdag van de maand. Afhankelijk van het weer waren er
meer of minder personen aanwezig. De mensen die mee-
lopen zijn altijd erg enthousiast en met z'n allen ontdekken
we steeds weer nieuwe natuurmomenten.
 
In januari waren we met 2 personen. Veel kleine vogeltjes
gezien en heel veel groepen ganzen die overvlogen. Ook
hebben we nog een lijstje met paddenstoelen kunnen
maken.
In februari was het heel slecht weer waarop we besloten
niet buiten te gaan lopen. Maar Hans en Carla deden nog
een hele leuke waarneming toen zij naar huis fietsten: een
Rode wouw, die wel een kwartier lang boven het Streekbos
cirkelde en toen in westelijke richting verdween!!
Maart roert zijn staart. Anneke de Ronde was mee dus heel
wat paddenstoelen gezien, ook vogels waren volop aanwe-
zig. In de sloot Bruine kikker, Watereppe, Waterkers,
Puntkroos, Gedoornd hoornblad, platworm, Posthoorntje,
poelslak en Levendbarende slak. De Moeraswolfspin liet
zich zien en onder de vogels werd de Keep gespot!
In april werd het duidelijk mooi weer en daarom waren we
met 11 mensen aanwezig. De eerste Wilde eend met pullen
en nog heel veel kleine vogeltjes waaronder de eerste
Tjiftjaf, de Fitis en de Zwartkop! Twee nestjes van de
Staartmees ontdekt. Vier Sperwers in de lucht. In de pad-
denpoel Groene kikker en salamanders en Schaatsenrij-
dertjes op het water. Sleedoorn, Prunus, Krentenboompje
en Vogelkers staan op springen: bijna in bloei. Bijen,
hommels, Atalanta, lieveheersbeestjes en slakken zijn ook
al weer aanwezig. Duidelijk lente.
In mei waren we vertegenwoordigd met 8 man. De Koekoek
is weer terug en de Tuinfluiter laat zich horen. Op het
Ecoterrein vooraan in het slootje groeit Liesgras. Louis
vangt de larve van een libelle. In de paddenpoel zit Blaas-
jeskruid, een vleesetend plantje. Bij het grote water komen
twee Brede wespenorchissen op.
In juni waren we met drie mensen. De haan die op het
Ecoterrein loopt ziet er prachtig uit! Zijn staart groeit weer
mooi aan. We horen de Boomvalk. De Kleine karekiet zingt
weer zijn lied. Veel kleine kikkertjes , kijk uit waar je loopt.
We moeten een paar keer schuilen voor de flinke regenbui-
en.
In juli weer met 3 personen. We gaan het Ecoterrein weer
op. Veel herkenbare planten waarvan de Grote ratelaar al
in het zaad zit. Variabele waterjuffer, Heesterslakken, Zu-
ringhaantje en soldaatjes. Ook een Kroosvlindertje!
In augustus doen 4 personen de ronde. De Grote klis staat
er prachtig bij en zit vol met insecten! Plooirokjes en Fop-
zwam laten zich nog zien. Libellen als de Paardenbijter,
Houtpantserjuffer, Lantaarntje en een spin: de Gewone
tandkaak. Argusvlinder, witjes en blauwtjes.
In september maakten we de volgende notities. Een on-
bekende rups wordt ontdekt in de Guldenroede: de Gulden-
roededwergspanner. De planten zitten er vol mee. Er zijn
juffers en heidelibellen. Spinnen, slakken, hommels en
wantsen. Pluisdraadmos krijgt onze aandacht en padden-
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Ledenadministratie
Rob den Hartog
 
Leden 
Het jaar 2011 startten wij met 226 betalende leden, waarvan
er 137 ons gemachtigd hadden om de jaarlijkse contributie
automatisch van hun bankrekening af te schrijven. De
overige leden ontvingen bijgesloten bij het winternummer
van de Alchemilla een acceptgiro met het verzoek om de
contributie voor 1 maart te betalen.
Eind maart moesten we aan 28 van hen betalingsherinne-
ringen sturen en begin mei aan vijf ook nog eens een
aanmaning. Omdat vier van hen de verschuldigde contri-
butie medio dit jaar nog niet betaald hadden en tevens
onbereikbaar bleken voor persoonlijk contact, waren wij
helaas genoodzaakt afscheid van hen te nemen. In de loop
van 2011 gaven nog twaalf leden te kennen hun lidmaat-
schap te willen beëindigen.
Wij mochten in 2011 maar liefst 42 nieuwe leden inschrijven,
waarvan er 20 deelnamen aan de Groencursus. Hierdoor
kunnen we het jaar met 269 leden afsluiten. Onder hen onze
vier ereleden en 13 huisgenootleden, die geen contributie
verschuldigd zijn. Van de resterende 252 betalende leden

hebben er 150 ons gemachtigd om de contributie automa-
tisch van hun bankrekening af te schrijven.
 
Donateurs 
Aan het begin van het jaar telde ons adressenbestand
negen donateurs, één donateur meldde zich in 2011 af,
zodat wij het jaar met acht donateurs hebben afgesloten.
 
Debiteurenadministratie 
Ter ondersteuning van de penningmeester wordt de finan-
ciële administratie gevoerd met de aan de ledenadministra-
tie gekoppelde boekhoudmodule Davi-Account. Met dat
boekhoudprogramma zijn ook dit jaar alle schoolactiviteiten
weer automatisch aan de deelnemende scholen en instel-
lingen gefactureerd en is tevens de tijdige betaling daarvan
bewaakt. Per eind 2011 waren bijna alle openstaande de-
biteurenvorderingen voldaan.
De enige vier nog openstaande posten betreffen een, on-
danks herhaaldelijk aandringen, nog steeds niet betaalde
schoolactiviteit en drie recent gefactureerde posten, waar-
van de betaaldatum binnenkort vervalt. Gezien de geringe
factuurwaarde van de enige achterstallige post is een
voorziening voor dubieuze debiteuren niet nodig.
 

Werkgroep Egboetswater
Adri Bozelie
 
Voor zover je bij deze werkgroep al over traditie kunt
spreken, werd begin februari met de "aloude" Snertfiets-
tocht door het Egboetswater de aftrap gegeven voor het
afgelopen activiteitenjaar. Direct gevolgd door het met een
schoolklas feestelijk ophangen van de door hen zelf ge-
maakte mezenkastjes: 6 stuks in het eigen terrein, en 14
stuks verderop in het Egboetswater.
Van 16 t/m 18 maart is er door de werkgroep (en op 18
maart met de Natuurwerkdag ook door "mensen van bui-
ten"), hard gewerkt om Het Egboetje en het terrein er om-
heen klaar te maken voor de komende schoolexcursies.
Dus o.m. schoonmaken binnen en buiten, expositie inrich-
ten, terrein opknappen, paden begaanbaar maken en tus-
sendoor ook nog even voorlopen.
Door het late voorjaar werd wel wat improvisatie gevraagd
van de gidsen. Uitwijken naar het oudere Egboetswater was
n.l. noodzakelijk. Dit werd opgelost met de ontvangst in Het
Egboetje en de afsluiting bij de parkeerplaats van het echte
bos, of andersom. Toch kunnen we terugzien op geslaagde
voorjaars- en bomenexcursies met blije kinderen, begrip-
volle begeleiding, en enthousiaste reacties over Het Eg-
boetje en de expositie.
Ook is in het voorjaar nog een mooie lente-excursie op
zondag gehouden. Gezien de ervaringen in het voorjaar,
waren we blij dat het RSW in de voorzomer een prachtig
ophaalbruggetje heeft gerealiseerd. Het omlopen is daar-
mee voorbij. We kunnen nu direct van het eigen terrein naar
het oudere bos.
In de zomervakantie zelf is een fietstocht gehouden door
het Egboetswater, deze was zo geslaagd dat ter plekke op
verzoek van de deelnemers is besloten dit in het najaar
nogmaals te doen.
Ook is er nog een dag georganiseerd voor de Buitenschool-
se Opvang.

Na de zomervakanties zou het weer tijd gaan worden voor
de zgn. schoonmaak en de bijwerking van het terrein. Maar
tot ieders verrassing had Ria de Fa. Boos Bestratingen uit
Wervershoof bereid gevonden 3 mandagen en breekzand
ter beschikking te stellen voor een herstelde bestrating. Dus
plotseling was iedereen aan het werk. Henk vond het RSW
bereid om binnen een dag 35 banden en zand te leveren,
en de anderen waren alle klinkers aan het verwijderen! Met
alle vereende krachten lag er binnen 3 dagen, op 9 sep-
tember, dan ook een straatje om trots op te zijn.
Tussendoor hadden we ook nog maar even een geslaagde
vlindernacht op 12 september.
Op 13 september was de RABO-vrijwilligersdag , en op 17
september een Natuurwerkdag. Tijdens beide dagen werd
het extra geleverde breekzand ingeveegd, brandnetels
getrokken, meer ruimte gemaakt rond de bijenkasten,
maaisel weggehaald, rillen opgehoogd, het terras uitge-
breid, een tegelpad gemaakt achter het gebouwtje (met
dank aan het RSW voor de weer geleverde banden en zand)
en natuurlijk weer Het Egboetje schoongemaakt en naar
seizoen ingericht. Kortom: alles was klaar voor de Open
Dag op 25 september. En wat voor een Open Dag! We
hadden natuurlijk alles uit de kast gehaald om ons zo goed
mogelijk te presenteren, excursies per fiets, boot, of lopend
voorbereid, een stand voor de imker, een boekenmarkt, wat
leuks voor de jeugd, zowel binnen als buiten, ja zelfs een
eco-toilet verzorgd. Maar dit overtrof al onze verwachtingen.
Wat en aanloop en leuke reacties!
Daarna weer over tot de orde van de dag. Dus over naar
de herfstexcursies. Deze verliepen allemaal goed. Het
nieuwe bruggetje blijkt een prachtige en spannende onder-
breking voor de jeugd te zijn, waarna ze lekker kunnen
struinen in een stukje "ouder" bos.
Wegens enorm succes is er in die tijd nog een nachtvlin-
derexcursie geweest, en de 2e fietsexcursie. En nu zijn wij
bezig met de tuintjes rondom het gebouw en het planten
van bolletjes van stinzenplanten.
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De Wilskracht op weg naar het Egboetswater
Foto: Theo Ruiter 

De fluisterboot 
Theo Ruiter
 
De boot werd op 18 maart door Kees Verberne, Han
Oranje en ondergetekende aan de binnenkant geheel
roestvrij en schoon gemaakt en op 19 maart geteerd. Op
22 maart zijn de accu's geplaatst en is de boot vaarklaar
gemaakt. Het voorvaren gebeurde ook dit jaar door Gé
Kenter.
Bij de opening van het Streekbos Paviljoen is de boot in-
gezet voor de open dagen en avondconcert.
Er waren minder aanvragen van scholen waardoor er
welgeteld 1019 kinderen een slootjesexcursie hebben ge-
kregen, 391 minder dan vorig jaar. Er kon geboekt worden
via de website, wat op zich een hele verbetering was. Veel
minder geschuif met data.
Eind juni was de boot lek op een lasnaad iets onder de
waterlijn. Op advies van Pieter gerepareerd op de ouder-
wetse manier met een boutje en rubbers onder de ringen.
Varen maar weer. Als de boot op de helling gaat kan het
wel gelast worden.
Om de open dag van Het Egboetje op 25 september een
extra activiteit te geven is de boot op een wagen naar het

Egboetswater vervoerd. Helaas werd de boot lek en moest
er tussen de vaartochten eerst gehoosd worden. De vol-
gende dag is de boot gerepareerd terwijl hij nog op de
wagen stond. Zo konden we er goed bij.
Was het schoolvaren iets minder, voor excursies door de
polder, voor studie- en natuurtochten, familie- en kinder-
partijtjes zijn minstens 850 personen met de fluisterboot
mee geweest. Vergeleken met vorig jaar is een toename -
met 134 personen een hele vooruitgang.
Maar toen. De boot naar de helling voor een onderhouds-
beurt aan de onderkant. Han Oranje spoot met de hoge-
drukspuit de gaten in de bodem. Zo werd het een vergiet.
De enige doeltreffende oplossing is een nieuwe bodem.
Daar zijn hoge kosten mee gemoeid. Hopelijk weet het
bestuur daar een oplossing voor.
 
Een natuurvorser uit Den Dolder
zag de fluisterboot in een folder.
Dat was net wat hij zocht
en bestelde een tocht
om te genieten in de polder 
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Grote Club Actie 2011
Henk Lanting
 
Al enige jaren doen wij als IVN West-Friesland mee aan de
Grote Club Actie. De afgelopen jaren leverde dit aan onze
inkomsten een bijdrage op van meer dan € 500,--. Ook in
het jaar 2011 hebben wij weer meegedaan. Gelukkig waren
er ook weer enkele wederverkopers actief. Hierdoor zijn we
er in geslaagd binnen en buiten de kring van IVN’ers 225
loten te verkopen. Netto resulteerde dit in een opbrengst
van € 530,--. 
De schrijver van dit stukje heeft de afgelopen jaren de ac-
tiviteiten rondom de verkoop van de loten georganiseerd.

Aangezien deze er mee stopt zijn we op zoek naar een lid
van onze vereniging die deze taak over wil nemen. Het
bestuur heeft besloten, indien we er niet in slagen een
opvolger te vinden, deze activiteit te staken. Gezien de
afname van de subsidies door o.a. gemeenten zou dit erg
spijtig zijn. Bij deze een oproep om u aan te melden om de
lotenverkoop te organiseren. De vrijwilligers die zich ook
dit jaar weer hebben ingezet voor de Grote Club Actie:
bedankt!  De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden. U
kunt inloggen op www.clubactie.nl. Op deze site is de uitslag
te vinden.
 

tabel zondagactiviteiten 2011
Jaar Gezins

activiteit
Volwassen
activiteit

Totaal IVN
bezoekers

Excursie
deelnemers

2006 23 12 35   
2007 32 13 45   
2008 36 11 47 844 2106
2009 22 27 49   
2010 24 18 42   
2011 42 12 56 3312 2337

 

Zondagactiviteiten
Frieda Bus-Kok
 
Het jaar 2011 was wat betreft de zondagactiviteiten een
fantastisch IVN-jaar. Evenals de voorafgaande jaren was
het bezoekerscentrum van het IVN in het Streekbos Pavil-
joen elke zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur geo-
pend.
De doelstelling van het IVN: educatie over natuur en milieu
gebeurde door middel van allerlei activiteiten. Een activiteit
bestond uit: een lezing, tentoonstelling en/of een excursie.
Deze activiteiten werden gegeven door opgeleide IVN-gid-
sen. Zij vertelden vol enthousiasme, ongeacht het weer,
over de natuur.
 
Nieuwe activiteiten waren onder meer:
♦ De slangendeskundige Eric Wijs gaf een zondagmiddag-
activiteit over rattenslangen. Er was zoveel belangstelling
dat tot drie keer toe de IVN-ruimte overvol was.
♦ Feest van de lente, in de avond door het donkere
Streekbos wandelen en de komst van de lente vieren. 
♦  Natuurhistorische wandeling te Enkhuizen die werd ge-
geven door Carla Moonen.
♦ De kruidenwandeling die werd gegeven door twee krui-
dendeskundige; Annet van Tweel en Yvonne Komen.
♦ Verschillende fietstochten door de polder ‘Het Grootslag’
werden georganiseerd met daarbij uitleg over natuur en
landschap vorming.
Ook de bekende fiets(snert)tocht door het Egboetswater,
waar na afloop een heerlijk bordje snert werd genuttigd,
werd gereden. En natuurlijk de gebruikelijke maar belang-
rijke activiteiten over: vogels, egels, bomen, zaden, noten,
lente, zomer, herfst, en winter. Wil een IVN-gids een goede

activiteit in het Streehttp://ceu.editoo.nl/kbos geven dan is
30 personen meer dan voldoende. Meer kan een gids niet
met de stem bereiken, een goed contact is belangrijk. Soms
werd een ‘deelnemerstop’ ingesteld omdat er te veel tele-
fonische aanmeldingen waren om op een goede manier de
activiteit te kunnen geven. Een aantal IVN-activiteiten
werden niet in het Streekbos gehouden, maar in: Egboets-
water, Hoorn, Andijk, Lelystaddijk (naviduct), Hoogkarspel
(biologische boerderij van de familie Alderwegen) en Me-
demblik (Vooroever). Hieronder het IVN-activiteiten over-
zicht van de laatste 6 jaren (tabel)
De bezoekers die tijdens de feestelijke opening op vrijdag
13 en zaterdag 14 mei aanwezig waren zijn niet in dit
overzicht meegenomen. Het jaar 2011 was voor de IVN--
gidsen een hectisch jaar, een nieuwe ruimte je eigen maken
vraagt energie. Het aantal deelnemers en bezoekers zijn in
aantal, gezien de voorgaande jaren, enorm toegenomen:
zie overzicht. Dit alles legt een grote druk op de gidsen maar
ze hebben zich geweldig geweerd en waren enorm enthou-
siast. Elk kwartaal ligt voor de bezoeker een IVN-kwartaal-
folder klaar met daarin een overzicht van de IVN-zondag-
activiteiten. Regelmatig vertellen de bezoekers dat zij, als
ze meedoen met een activiteit, dit in de media hebben
gelezen. Naar aanleiding van vragen uit het publiek is een
tekenfolder gemaakt, er was veel vraag naar. Het publiek
maakte tijdens de zondagactiviteiten digifoto’s, deze wer-
den naar het IVN gemaild en daarna doorgestuurd naar
onze webmaster Rob den Hartog. Aan alle zondagactivitei-
ten kon gratis worden deelgenomen. Van de vrijwillige
donaties werden de benodigde materialen aangeschaft.
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Vogels spotten met Jack Ursem
Foto: Astrid Bijster 

Groencursus 2011
Astrid Bijster en Hans Verhoeven 
 
Op zaterdag 5 november 2011 werd de Groencursus 2011
afgesloten met een bomen/paddenstoelenexcursie. Wil
Stelling en Henk Lanting namen de cursisten mee het bos
in. Gelukkig had het die week een paar keer geregend en
dat is uitermate geschikt voor paddenstoelen. Zo werden
er 20 soorten ontdekt die door Wil Stelling werden bespro-
ken. Veel van de theorie van afgelopen dinsdag kon in de
praktijk worden getoetst. Henk Lanting vertelde over de
bomen die zij in het Streekbos tegenkwamen. Ook aan
bomen gerelateerde zaken als gallen, bladvorm, jaarringen,
en paddenstoelen die het verteringsproces van bomen
helpen versnellen kwamen aan bod.
Omdat het de laatste keer was dat de cursisten bij elkaar
waren werd de ochtend besloten met een gezellig “nazitje”.
Onder het genot van koffie en gebak werd de cursisten
verzocht een evaluatieformulier in te vullen. Tjalling James
dankte allen voor het verzorgen en mee doen aan de cursus
en nodigde iedereen uit om actief te blijven in het IVN. Een
verrassing was dat men een deelnemerscertificaat mee
naar huis mocht nemen. Om 12u30 vertrokken de 24
aanwezige cursisten en de docenten “tevreden” naar huis.

 
Er zijn 24 evaluatieformulieren ingevuld, waarvoor dank!
Daar kunnen we tijdens de volgende Groencursus ons
voordeel mee doen.
 
Samenvatting:
Over het algemeen is iedereen erg enthousiast over de
cursus. Het smaakt naar meer;
♦  De lessen zijn interessant en voldoende afwisselend; 
♦  Meestal goede interactie tussen docent en cursisten.
Sommigen hebben wat meer moeite met een bepaalde les
of de wijze waarop de docent de les geeft, maar daar staan
dan steevast ook weer veel enthousiaste reacties tegen-
over; 
♦  Al met al is de conclusie dat de groencursus redelijk goed
in elkaar steekt; 
♦  De docenten hebben veel kennis en zijn enthousiast over
hun onderwerp; 
♦  Goede afwisseling tussen theorieavonden en excursies; 
♦  Boeiende cursus voor weinig geld; 
♦  Iedereen kan de cursus aan anderen aanbevelen;
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Boekenmarkt
Henk Lanting
 
Boeken, boeken en nog eens boeken hadden wij op onze
boekenmarkt in juli in de aanbieding tijdens de Open Dag
Waterrecreatie en ook hadden we een boekenstal tijdens
de Open Dag Egboetswater.
Via internet werd ook nog een enkel boek verkocht. Niet
alleen boeken, maar ook LP’s, CD’s en puzzels maakten
deel uit van onze verkoopvoorraad.
Het bestuur is in beraad op welke wijze en of wij nog verder
gaan met boekenmarkten. De verkoop liep iets terug dat
eenmalig kan zijn door b.v. mindere kwaliteit van het aanbod
en omdat de organisator te kennen heeft gegeven met deze

activiteit te willen stoppen. Voortzetting is alleen mogelijk
als iemand anders het voortouw wil nemen.
Het bestuur gaat nog wel kijken of er mogelijkheden van
verkoop van kwalitatief hoogwaardige boeken mogelijk blijft
via internet of via een doorlopend aanbod in het Streekbos
Paviljoen.
Heb je iets met boeken en hou je van organiseren: meld je
dan aan! Een team vrijwilligers is aanwezig voor de helpen-
de hand. Ook de opslag is geregeld. Jaarlijks ligt de op-
brengst rond de € 500,--.
Alle mensen die ons het afgelopen jaar van boeken hebben
voorzien en alle kopers hiervan worden bedankt. Uiteraard
geldt dat ook voor de "helpende handen".

 
Bijna iedereen zou graag een of meerdere vervolgcursus
(sen) willen, een verdieping van de aangeboden stof. Vo-
gels zijn het meest genoemd, maar ook alle andere onder-
werpen en nog meer. In de komende bestuursvergadering
staat het onderwerp vervolgcursussen op de agenda. We
houden jullie op de hoogte!
 
Een aantal van de cursisten is eventueel geïnteresseerd in
de Natuurgidsencursus, anderen weten het nog niet of
hebben niets ingevuld. Waarschijnlijk start de nieuwe Na-
tuurgidsencursus begin 2014 (volgens schema, of anders
indien gewenst eerder). Momenteel zijn we bezig met het
samenstellen van een nieuw cursusteam. Een deel daarvan
gaat volgend jaar waarschijnlijk een regionale docentenop-
leiding volgen. Een ander deel van het cursusteam heeft
deze docentenopleiding 5 jaar geleden gevolgd. Verschil-
lende leden van het toekomstige cursusteam waren ook

betrokken bij de Groencursus.
 
Ook heeft een aantal cursisten aangegeven dat ze interes-
se hebben in een activiteit (of meerdere) bij IVN West-
Friesland. We zullen de werkgroepcoördinatoren daarvan
op de hoogte brengen.
 
Het bestuur van het IVN West-Friesland feliciteert de vol-
gende cursisten met het verkrijgen van het certificaat: John
Bos, Greet Schaaf, Lisbeth van Lintel, Geert Veldhuis, Anna
Frederiks, Sander van Harten, Ronald van Dijk, Wilma de
Keiser, Monique Andrea, Jaap Groot, Gré Groot-Mantel,
Hans Albers, Els Rong, Joke Tilgenkamp, Nico van der
Wardt, Ellen van Troost, Saskia Möller, Anna Laan, Ineke
Minken, Adriana van der Meer, Rinus Spruit, Ria de Graaf,
Afra Buis, Hans de Vries, Elma Kreuzen-Thijssen, Riet
Bos-Kok en Beppie van der Wegen.

Weidevogel Werkgroep
Gé Bentvelsen en Peter Tjeertes
 
Bestuur 
Het Bestuur van de weidevogelwerkgroep bestond dit jaar
uit Hannie Rood, Fons Mok, Geert Pietersen, Peter Tjeertes
en Gé Bentvelsen (coördinator).
 
Bijeenkomsten 
Op donderdag 11 maart hebben wij onze startavond ge-
houden in de 'Incotec' zaal van het Streekbos Paviljoen'.
Op deze avond heeft Marco van der Lee afscheid genomen
als bestuurslid. Marco wordt bedankt voor zijn grote bijdra-
ge aan onze werkgroep met o.a. een hartelijk applaus.
Marco blijft als vrijwilliger nog wel verbonden aan onze
werkgroep. Gelukkig hebben we twee enthousiaste, nieuwe
bestuursleden kunnen vinden: Geert Pietersen en Peter
Tjeertes. Geert neemt de coördinatie van de vrijwilligers te
velde op zich en Peter zal de registratie van de broedresul-
taten voor zijn rekening nemen. Ook dit jaarverslag is
grotendeels van de hand van Peter. In het tweede deel van
de avond vanaf ca. 21.00 uur vertoonden we een film van
Danny Ellinger waarin Ard Schenk uitlegt hoe weidevogel-
bescherming samen met boeren uitgevoerd kan worden.
Voor onze evaluatieavond op donderdag 23 juni waren wij
te gast op de boerderij van Jan Neefjes te Andijk. Hieronder

volgen de resultaten van 2011, zoals beschreven door Peter
Tjeertes.
 
Resultaten Nestbescherming 
Het weer
 
Na een koude winter was maart zeer zonnig en droog met
gemiddelde temperaturen, maar vaak met koude nachten.
April was bijzonder zacht, zonnig en droog, met vier zomer-
se dagen. Mei was ook warm, droog en zonnig met drie
zomerse dagen. Door het warme en droge weer ontstond
aan het einde van de lente een neerslagtekort van 135 mm.
Voor ons was het prima weer om nesten te zoeken, maar
voor de weidevogels was de droogte een groot probleem
omdat de wormen diep waren weggekropen. Daardoor
hadden de vogels onvoldoende voedsel om eieren aan te
maken. Landschap Noord-Holland liet zelfs een aantal
boeren hun greppels vol met water pompen om de wormen
weer omhoog te krijgen. Maar veel vogels stelden het
leggen uit, hetgeen resulteerde in de vondst van legsels tot
ver in juni. Waarschijnlijk hielden veel grutto's en tureluurs
het helemaal voor gezien, hetgeen de terugval van het
aantal gevonden nesten in ons gebied zou kunnen verkla-
ren.
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De resultaten van 2011 
Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % Uit Pred. Bew. Werk. Verl. Ov. Onb.
Gele kwikstaart 5 4 4 0 100 0 0 0 0 0 0
Graspieper 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0
Grutto 98 91 78 13 85.71 2 0 2 5 0 4
Kievit 613 575 499 76 86.78 6 2 47 12 1 8
Kluut 12 12 12 0 100 0 0 0 0 0 0
Krakeend 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0
Kuifeend 4 4 4 0 100 0 0 0 0 0 0
Meerkoet 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0
Scholekster 182 172 153 19 88.95 7 1 1 6 0 4
Slobeend 2 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0
Tureluur 55 50 39 11 78 0 2 0 4 1 4
Veldleeuwerik 3 3 3 0 100 0 0 0 0 0 0
Wilde eend 4 4 3 1 75 0 0 0 0 0 1
Totaal 984 922 802 120 86.98 15 5 50 27 2 21

bekend resultaat   86.98% 13.02%  1.63% 0.54% 5.42% 2.93% 0.22% 2.28%

Legsels per soort 2011

 

De resultaten van 2011 (zie tabel 1)
 
Kijken we naar de totale cijfers, dan zien we een achteruit-
gang van gevonden nesten van 8% ten opzichte van 2010,
namelijk van 1065 naar 984. Het aantal bedrijven is onge-
veer gelijk gebleven, terwijl er wat meer vrijwilligers waren.
Van grutto en tureluur werden aanzienlijk minder nesten
gevonden. Van grutto 27% minder en van tureluur 24%
minder. Zoals boven aangegeven is dit hopelijk het gevolg
van de droogte en geen trend. Bij kievit is de achteruitgang
6%, maar van de scholekster zijn 5% meer nesten gevon-
den dan in 2010.
 
Predatie
Predatie kostte ons dit jaar 1,6% van de nesten en is ver-
gelijkbaar met de 1,2 % van 2010. Door werkzaamheden
en verlating van nesten (hetgeen ook vaak is veroorzaakt
door menselijk handelen) zijn ruim 6% van de nesten ver-
loren gegaan. Dus de predatie zorgt in ons werkgebied voor
een relatief laag verlies van nesten.
  
Waar zijn de nesten gevonden 
Net als in voorgaande jaren werden grutto en tureluur
vooral in grasland gevonden, hoewel 1 tureluurnest en 15
gruttonesten op bouwland werden aangetroffen. Kievit- en
scholeksternesten lagen voornamelijk op bouwland. Maar
119 kievit- en 54 scholeksternesten werden op grasland
gevonden. Deze soorten zijn dus wat minder aan een
specifiek gewas gebonden. Leuk is dat een deel van de
kluten die bij de Ven broedden zijn uitgeweken naar de rust
van het ENZA- terrein.
 

Conclusie 
Er zijn aanzienlijk minder grutto- en tureluurnesten gevon-
den dan in 2010. Mogelijk is dit te wijten aan het zeer droge
voorjaar, zodat het volgend jaar weer beter kan zijn. Kievit
en scholekster leken minder last te hebben van de droogte
en bleven ongeveer op het niveau van 2010. Predatie in
ons gebied is nog steeds erg laag. Het uitkomstpercentage
van 87% is lager dan de 92% van 2010, maar is vergelijk-
baar met de jaren daarvoor. Voor het tweede jaar op rij is
het aantal gevonden nesten gedaald. Hopelijk is dit geen
trend.
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foto: Rob Rijswijk

Knotwerkgroep IVN West-Friesland 
Jacobje Visser
 
Bij het uitkomen van dit jaarverslag is de knotwerkgroep in
2011 waarschijnlijk 7 maal uitgerukt om mooie bomen van
hun pruik te verlossen, maar niets is zeker in het Hollandse
weer. In februari hebben we in Oostwoud tijdens een vre-
selijke storm geknot, zodat de bomen slechts van één zijde
konden worden aangepakt. Probeerde je het van de ande-
re kant dan waaide je zaagsnede dicht en was er niets meer
mee aan te vangen.
Die zaterdag ging behalve het petje van onze zaagleider
ook één van de veiligheidshelmen jammerlijk verloren. Na
de inzet van de grote ploeg vrijwilligers op zaterdag is later
in die week uitgerukt in een kleiner comité om de hoogste
bomen die tijdens de storm niet te knotten waren alsnog
van hun grote takken te verlossen.
In december hebben we een keer het zagen overgeslagen
wegens aanhoudende regen. Deze zaterdag bestond onze
bijdrage uit koffiedrinken in de knusse keuken van de
boerderij.
In 2011 hadden we een drietal nieuwe locaties om aan het
werk te gaan en zijn we op bezoek geweest bij voor ons
oude bekenden.
Het aantal vrijwilligers blijft gestaag groeien, waardoor we
telkens met een behoorlijke ploeg aan het werk kunnen. Dit
werkt erg motiverend omdat je de klus dan vaak met gemak
in een zaterdagochtend kunt klaren.
Gemiddeld zijn we met zo’n 10 vrijwilligers per zaterdag

aan de slag. Soms wordt in de aankondiging gewaarschuwd
dat niet iedereen hoeft te komen omdat er slechts een
beperkt aantal bomen zijn om te knotten.
Eenmaal hebben 2 jongens die hun maatschappelijke stage
bij het IVN West-Friesland uitvoerden meegewerkt op een
knotzaterdag.
Vrijwilligers van de knotwerkgroep hebben daarnaast
meegedaan aan het hooien in augustus en de landelijke
natuurwerkdag in november in het Ecoproject.
Als uitje zijn we op 21 mei 2011 met een klein groepje
(slechts 5 deelnemers) naar Den Helder geweest en heb-
ben we een interessante rondleiding gehad van 2 bestuurs-
leden van de Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbe-
heer. Zij hebben ons per auto naar de diverse plekken
gebracht en zeer enthousiast over hun werkzaamheden
verteld.
Naast het onderhouden, behoud, restauratie en vernieu-
wing van landschapselementen is sociale activering van de
vrijwilligers één van de doelstellingen van deze stichting.
Men werkt hiertoe samen met zorg- en sociale instellingen.
Naast het knotten van waarschijnlijk 153 wilgen en essen
hebben we in 2011 ook 2 wilgen en 3 essen herplant om
de rij bomen langs de sloot weer aansluitend te maken en
onze toekomst als knotwerkgroep veilig te stellen.
Daarnaast zijn éénmaal slieten gehaald door een particulier
om op z’n Westfries een rij knotbomen langs de sloot te
kunnen planten. 
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Ecoproject 
Han Oranje en Louis van Wegen
 
Ook dit jaar hebben zich weer veel vrijwilligers ingezet voor
het beheer van het Ecoproject.
Dit beheer wijkt behoorlijk af van het beheer in de rest van
het recreatiegebied: niet klepelen maar maaien en afvoe-
ren, niet snoeihout snipperen maar takkenrillen bouwen.
Daarnaast zijn wij vrijgesteld van de najaarsschouw van het
Hoogheemraadschap, er wordt hier niet gesport en er
komen geen honden. Het resultaat is een betere plek voor
de natuur om zich te ontwikkelen. Natuurgidsen doen hier
hun voordeel mee tijdens excursies.
Het Ecoproject is voor de vrijwilligers die meewerken anders
dan het knotten en anders dan Het Egboetje. Het Ecoproject
is namelijk altijd vrij toegankelijk, dus als vrijwilliger ben je
net als een toevallige wandelaar. In Het Egboetje heb je
een sleutel van het toegangshek en bij een boer ben je
welkom als knotter. Dat geeft een ander gevoel.
Op alle drie plekken maken we gebruik van gereedschap
van Landschap Noord-Holland. Annika Langenveld van
Landschap Noord-Holland was dit jaar op bezoek in het
Ecoproject tijdens de jaarlijkse hooidag in augustus.
De aanleiding hiervoor was een andere manier van maaien
door het Recreatieschap Westfriesland (RSW). Zoals ge-
woonlijk was door het RSW, voorafgaand aan het hooien,
gemaaid. Zonder overleg met ons was ervoor gekozen om
dit te doen met een cirkelmaaier i.p.v. een machine met
maaibalk.
De medewerker van het RSW had nóg iets nieuws bedacht:
drie plekken niet maaien. De medewerker van het RSW
was ook op de hooidag aanwezig en het gesprek dat we
hadden was bijzonder leerzaam en constructief.
De conclusie was dat we doorgaan zoals we de afgelopen
jaren werken, want daarmee hebben we veel succes. Het
beste voorbeeld van ons succes is dat zich dit jaar spontaan
de Grote ratelaar vestigde! Dit succes sterkt ons in het
voornemen om volgend jaar niet meer alleen de Zuidoever
te maaien en te hooien in augustus.
Eigenlijk willen we zoveel mogelijk oppervlak maaien en
hooien in augustus omdat dat beter is voor de soortenrijk-
dom van de vegetatie. Daarvoor zijn wel meer vrijwilligers
nodig.
Volgend jaar willen we ook meer gaan dunnen in de hout-
opstand en de toegankelijkheid van de paddenpoel verbe-
teren. We zijn toe aan een herziening van het beheersplan
dat we enkele jaren geleden gemaakt hebben.
 
Samenwerking 
Vorig jaar zijn we begonnen met het samenstellen van een
gezamenlijke kalender voor de activiteiten in het Ecoproject,
het sneeuwklokjesterrein in het Egboetswater en voor het
knotten.
De reden hiervoor is dat het aantal vrijwilligers beperkt is
en dat de aanhangwagen met het gereedschap van Land-
schap Noord-Holland die ons ter beschikking staat het beste
op één plek tegelijk ingezet kan worden. Op deze manier
kunnen we ook bij elkaar in de keuken kijken.
Hierdoor zijn er meer dagen per jaar waarop elke vrijwilliger
samen met anderen op mooie plekken het aangename met
het nuttige kan combineren. Niet alleen door maaien, sle-
pen, graven, afvoeren, ringen, snoeien enzovoorts. Ook het

maandelijks inventariseren van vogels, planten, padden-
stoelen, vlinders, libellen enzovoorts past hierbij. Voor beide
geldt: weet je niet zoveel of kun je niet zoveel dan is dat
geen belemmering om toch bij te dragen.
Voor volgend jaar is al afgesproken dat de NL Doet zoals
gewoonlijk plaatsvindt in het Ecoproject en dat de bijbeho-
rende subsidie aangevraagd wordt voor gereedschap t.b.
v. het totale onderhoud op alle locaties. Ecoproject, Eg-
boetje en knotten versterken op deze manier elkaars werk.
 
Maatschappelijke stage
De jaarlijkse drie werkdagen met vrijwilligers in maart, au-
gustus en november hebben in de afgelopen jaren tot een
mooi resultaat geleid. Wie kritisch kijkt ziet echter ook dat
het gebied ‘dichtgroeit’.
Het duidelijkste is de sloot aan de noordzijde van de plas
waar het open water verdwijnt door de lisdodden die opruk-
ken vanaf de beide oevers. Maar ook de bosvakken dijen
zover uit dat de struiken langs de randen steeds meer in de
schaduw van de boomkronen zijn komen te staan.
In het jaar 2010 ontstond het idee bij het IVN West-Friesland
om te kijken naar de mogelijkheden om stageplaatsen aan
te bieden aan de scholen in de omgeving van Stede Broec.
Er is contact gezocht met het Clusius College in Stede Broec
en er heeft in december 2010 overleg plaatsgevonden over
het plan van aanpak.
Dit overleg leidde ertoe dat we eind januari 2011 de eerste
maatschappelijke stagelopers mochten verwelkomen en
konden gaan begeleiden. Begin februari 2011 begonnen
Maarten Hopman en Patrick Kluiver aan de eerste werk-
zaamheden in het Ecoproject.
Elke stageloper moet totaal 30 uur vrijwilligerswerk doen.
Ondanks dat de aanmelding wat laat in het schooljaar kwam
is het toch gelukt om Maarten en Patrick de 30 uur vol te
laten maken met activiteiten zoals onderhoudswerkzaam-
heden in het Ecoproject, fluisterboot schoonmaken, mee-
lopen met een inventarisatietocht, wilgen knotten en helpen
bij de festiviteiten rond de opening van het Streekbos Pa-
viljoen.
Aan het eind van het schooljaar hielden de twee jongens
nog een eindpresentatie in het Clusius College te Stede
Broec. Met behulp van wat materiaal van het IVN hebben
ze de ‘stand’ ingericht.

De harde werkers
Foto: Toos Brink
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Tijdens de presentatie bleek wel dat de eerste stageperio-
de door alle betrokken partijen als positief werd ervaren en
dat het voor herhaling vatbaar was.
Aan het begin van het schooljaar 2011/2012 hebben we het
Clusius College 3 stageplaatsen aangeboden. Via hun
stage-coördinator Jane van Bostelen meldden zich begin
oktober 2011 drie stagiaires bij ons voor de maatschappe-
lijke stage. Het zijn Kevin van Glasenop, Dirk-Jan de Haan
en Roan Koen.
Wij zijn vrij snel gestart in het Ecoproject want daar is ge-
noeg te doen en tot 15 maart 2012 zullen we daar zeker
een flink aantal uren bezig zijn. De werkzaamheden zijn o.
a. snoeien, takkenrillen maken, hooien, vogelwand opho-

gen etc., etc. Buiten het Ecoproject zullen we ook nog gaan
helpen met knotten, met het onderhoud van de fluisterboot
en diverse klusjes die zich aandienen.
Tot nu toe doen de drie stagiaires de werkzaamheden met
zichtbaar plezier en hopelijk blijft dat in 2012 ook zo. Het
zou wel prettiger zijn als het benodigde gereedschap wat
makkelijker beschikbaar is in de toekomst.
De maatschappelijke stage biedt op bescheiden schaal
meteen een goede mogelijkheid om de jongeren kennis te
laten maken met het IVN. In 2012 kunnen we zien of er
mogelijkheden zijn om het aantal stageplaatsen verder uit
te breiden.

lezers. Een kort (foto)verslagje maken van het verloop van
een gehouden activiteit moet worden gestimuleerd. Een
nieuwsbrief in de toekomst kan daar prima voor worden
gebruikt.
De PR én het goede weer heeft op 3 juli weer veel bezoe-
kers naar de waterplas van het Streekbos getrokken voor
de 21e Open Dag Waterrecreatie. Het was een zeer ge-
slaagde dag met veel bezoekers. Er doen zo’n 120 vrijwil-
ligers van diverse verenigingen aan mee die ‘iets met water
hebben’.
De werkgroep wil enthousiast doorgaan maar voor 2012 is
een nieuw ODW-bestuur dringend gewenst om het evene-
ment voort te zetten. Frieda zet de activiteiten op poten, ik
schrijf de persberichten die Rob verstuurt en op de site
plaatst. Met lof en dank aan beiden voor de prettige samen-
werking.
Vol vertrouwen gaan we het jubileumjaar 2012 tegemoet;
er staat een prachtig jaarprogramma met veel nieuwe acti-
viteiten in de startblokken. Tot schrijfs!

PR en persberichten 
Toos Brink
 
Het nieuwe Streekbos Paviljoen is een flinke publiekstrek-
ker. Sinds de opening in mei hebben we veel nieuwe be-
zoekers en excursiedeelnemers mogen verwelkomen. De
krantenberichten, de folder en onze site hebben daar ook
een inbreng in gehad.
Ieder seizoen krijgen de overheden (subsidiënten) en de
pers een beknopt overzicht in ‘platte tekst’ toegestuurd
zodat ze onze activiteiten kunnen inplannen. Een paar
weken voor de excursie of activiteit plaatsvindt volgt het
uitgebreide persbericht met bijpassende foto. Dat zijn er dit
jaar 66 geweest. Over alle weekendactiviteiten, maar ook
over de Groencursus, Open Dagen bij Het Egboetje en het
Streekbos Paviljoen, Natuurwerkdagen etc.
Vooral het NH Dagblad, maar ook de weekkranten zoals
het West-Fries Weekblad hebben 10 maal een verslag over
onze IVN-activiteiten gepubliceerd.
De opening op 13 mei kreeg speciale aandacht, maar ook
onderwerpen zoals nachtvlinders, opgezette dieren, de
slangen, de inventarisatiegroep, de Open Dagen, de Na-
tuurwerkdagen, en de Koninklijke onderscheiding van Wil
Buijsman, een van onze ereleden.
Vermeldenswaard is het artikel in de Metro van 13 septem-
ber. In de serie Jouw wereld over vrijwilligers stond een foto
van onze boot met schipper Theo Ruiter aan het stuur en
aan het woord: "Ervaringen zijn belangrijker dan geld".
De smalle activiteitenkalender is voorjaar 2010 voor het
laatst verschenen en is inmiddels overgegaan in een suc-
cesvolle A4-kleurenfolder. Die komt per kwartaal uit in een
oplage van 2000 per jaar. Met een uniforme buitenkant en
op de binnenzijde de activiteitenagenda per afdeling. In
2012 wordt dit voortgezet en zullen er meer afdelingen
aansluiten, wat de drukkosten verlaagt.
Deze folder is tot stand gekomen door de gezamenlijke
inspanning van de PR werkgroep IVN Noord-Holland waar
ik ook mijn steentje aan bijdraag. Deze werkgroep is in 2011
zes keer bijeengekomen op het consulentschap in Heiloo.
De afgevaardigden wisselen ervaringen uit op het gebied
van PR. Het doel, gezamenlijk tot een eenvormige uitstra-
ling te komen, begint vorm te krijgen in de sites, periodieken,
briefing, etc. De vernieuwde Alchemilla is daar een goed
voorbeeld van. Nieuwsbrieven, het communicatieplan en
een promotiekist staan op de agenda.
Voor activiteitenposters is tegenwoordig beperkt ruimte in
openbare gebouwen en winkels en biedt weinig respons.
De IVN-site daarentegen krijgt steeds meer aandacht van

Op pad met IVN: samen zie je meer!

Activiteiten en excursies
in de natuur van Noord-Holland
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Kennis, passie en doen  
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie is 

een landelijke organisatie die mensen lokaal betrekt 

bij natuur, milieu en landschap. Met natuur- en 

milieueducatie behartigt IVN het belang van een 

duurzame, groene leefomgeving. Hiermee wil IVN 

mensen raken en de onlosmakelijke relatie tussen 

mens en natuur benadrukken. Nu en in de toekomst. 

Onze missie: IVN laat je leren van de natuur en verrijkt 

daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag 

en motiveert tot milieubewust handelen. 

 

Vrijwilligers zijn het hart van IVN  

De IVN-vereniging telt 174 afdelingen met zo’n 

20.000 leden. De actieve leden organiseren publieks-

activiteiten voor jong en oud, zoals excursies, 

lezingen, evenementen, cursussen, tentoonstellingen, 

opleidingen en activiteiten zoals vogelbescherming, 

landschaps onderhoud en natuurwerkdagen.  

Ook zijn IVN-vrijwilligers regelmatig betrokken bij 

overleg met gemeenten of andere instanties en 

verzorgen ze binnen- en buitenactiviteiten voor 

scholen. Dit alles met één doel: het vergroten van  

de bewustwording over natuur, milieu en landschap 

onder de Nederlandse bevolking.  

Meer informatie vindt u op www.ivn.nl 

IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie 

Word lid!  

Wilt u ook aan de slag met natuur- en milieueducatie 

bij u in de buurt? Word dan actief bij een lokale 

IVN-afdeling. Natuurkennis is niet altijd nodig: 

betrokkenheid is minstens zo belangrijk. Als lid 

ontvangt u vier keer per jaar het landelijke magazine 

Mens en Natuur en het afdelingsblad.

Wilt u geen actief lid worden, maar wel op de hoogte 

blijven van onze activiteiten en ons werk financieel 

ondersteunen? Word dan donateur. Ook dit kan via  

de lokale IVN-afdeling.

 

De contactgegevens van de afdeling in uw omgeving 

vindt u op onderstaande websites. 

 

IVN afdelingen in Noord-Holland 

1. Amstelveen  

 www.ivn.nl/amstelveen 

2. Amsterdam  

 www.ivn.nl/amsterdam 

3. Gooi e.o.  

 www.ivn.nl/gooi 

4. Midden-Kennemerland 

 www.ivn.nl/middenkennemerland 

5. Noord-Kennemerland  

 www.ivnnkl.net 

6. Texel  

 www.ivn.nl/texel 

7. Twiske  

 www.ivn.nl/twiske 

8. Waterland  

 www.ivn.nl/waterland 

9. West-Friesland  

 www.ivn-westfriesland.nl 

10. Zuid-Kennemerland 

 www.ivn.nl/zuidkennemerland
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IJsvogel bij nest
foto: Douwe Greydanus

IJsvogelwerkgroep 
Douwe Greydanus, coördinator ijsvogelwerkgroep

 
Na de winter bleef het ongelooflijk rustig op een enkele
gesignaleerde IJsvogel na. Na herhaalde oproepen kwa-
men er enkele locaties in beeld. Uiteindelijk leverde dat
twee broedgevallen op.
 
Uit de omgeving van Medemblik kwam al gauw het goede
bericht van Gerrit en Jan dat de IJsvogel werd gezien. Een
was met een witte punt aan de snavel gezien en daardoor
werd duidelijk dat het een jong moest zijn. Gerrit en Jan
konden de vogel(s) goed volgen en de locatie kwam in beeld
waar ze zich hadden gevestigd. Tevens konden de tijden
van aan- en afvliegen worden genoteerd.
 
Helaas waren in het Streekbos meerdere personen actief
om voor het mooiste plaatje te gaan bij de vaste IJsvogel-
locatie. De coördinator heeft direct met de terreinbeheerder
contact opgenomen om dit een halt toe te roepen. Na
controles van diverse wanden bleek een er van gebruikt te
zijn. Het aantal jongen hebben wij niet kunnen achterhalen

en dat is jammer.
 
Regels voor observatie. Deze dienen op gepaste wijze en
met respect voor de natuur uitgevoerd te worden zodat
verstoring van flora en fauna met daarin alle levende dieren
wordt voorkomen. Terreinbetreding dient uitsluitend alleen
via de paden toegepast te worden.
Via onze waarnemers uit geheel West-Friesland en de
Zeevang zijn toch 23 vogels waargenomen, verspreid over
17 locaties. 
 
Oproep:
Blijf de door u waargenomen IJsvogels doorgeven aan de
werkgroep. U bent onze ogen in het veld. In december
hebben 3 medewerkers van de ijsvogelwerkgroep, de heren
Appelman, Drijfhout en Leegwater, zich in het water bege-
ven om in Andijk nog een nieuwe wand te maken waar de
IJsvogel regelmatig wordt gezien. Het is bij een particulier
en dat is een mooie voorzet voor het komende jaar 2012.
 
Geniet het komende jaar in gezondheid en met respect voor
wat de natuur ons biedt.
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Redactiecommissie Alchemilla
Marga Scherer
 
 
Het belangrijkste wapenfeit voor dit jaarverslag is dat onze
vertrouwde Alchemilla in A-5 formaat dit jaar in een nieuw,
modern jasje is gestoken. Het nieuwe formaat, het mooie
hoogglanspapier (met verantwoord FSC keurmerk) en de
strakkere lay-out geven het blad een frisse, moderne uit-
straling.
Voor deze verandering is gekozen omdat de werkwijze van
SMIC (een combinatie van software-bedrijf en drukker) ons
aansprak en meer mogelijkheden biedt om het blad  geza-
menlijk te maken. De naam van SMIC is inmiddels gewijzigd
in Editoo.
De Redactiecommissie, bestaande uit Hans Verhoeven,
Astrid Bijster, Joke Tilgenkamp en ondergetekende heeft
hier menig uurtje voor ‘gebrainstormd’ en heen en weer ge-
emaild. En nog steeds zijn we niet helemaal tevreden en
streven we naar een nog beter en mooier eindresultaat.
In 2011 zijn drie edities van de Alchemilla uitgekomen, het
Winternummer met daarin het jaarverslag 2010, het Zomer-

nummer  met de notulen van de jaarvergadering en het
Herfstnummer met het Winterprogramma. Ongeveer 2
maanden voorafgaand aan elke editie kwam de Redactie-
commissie bij elkaar om de nieuwe editie voor te bereiden.
In de vergadering voorafgaand aan het Herfstnummer werd
vooral ook technisch gesproken over de nieuwe werkwijze.
Konden voor de ‘oude’ Alchemilla met het computerpro-
gramma Publisher en een drukker volstaan, nu gingen we
werken met een ‘web-based’ programma dat vanaf elke
computer te bereiken is en met een eigen ‘account’ waar
iedereen een artikel naar toe kan sturen. De nieuwe
werkwijze heeft Astrid uitgebreid beschreven in het Herfts-
nummer.
Ook in 2011 hebben wij gewerkt met vaste rubrieken:
Voorwoord, Van de Bestuurstafel, Ledenmutaties,  We-
tenswaardigheden uit ons werkgebied en een Gedicht.
Boekbespreking is een regelmatig terugkomend, maar
geen standaard onderdeel. De Redactiecommissie streeft
er naar om voor West-Friesland relevante, actuele artikelen
te plaatsen, maar ook informatieve artikelen over diverse
onderwerpen die met natuur en/of milieu te maken hebben.

Meer vogels in de tuin
een gratis brochure van Vogelbescherming Nederland
Hoeveel vogels er in de tuin zingen, broeden en eten, hangt helemaal af van u als gastheer of gastvrouw. Het is maar
wat u ze te bieden heeft.
De vogels zoeken in een tuin geborgenheid, voedsel en een plek om er een nest te kunnen bouwen. En dat kunt u ze
allemaal geven, zelfs in de kleinste tuin.

Dit tuinvogelboekje vertelt u hoe u van uw tuin een echte vogeltuin kunt maken, waar niet alleen mezen, winterkoningen,
roodborsten en merels zich lekker voelen, maar nog een hele reeks andere soorten: vinken, heggenmussen, zwaluwen,
vliegenvangers, koperwieken, groenlingen, sijzen en braamsluipers en nog veel meer.

Te bestellen via de website:
www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuinvogels/brochure
of zoekterm ‘’meer vogels in de tuin’’

Ledenmutaties
Rob den Hartog
 
Ledenmutaties t/m 31 december 2011
 
Aangemeld lid
13-11-2011 Dhr. T.P.A. Jong, Hoorn
20-11-2011 Mevr. H.M. Schroten, Grootebroek
 
Afgemeld lid
16-11-2011 Mevr. V. Glim, Hoogkarspel
31-12-2011 Dhr. W. Sterk, Enkhuizen
31-12-2011 Dhr. A. Adema, Oostzaan
31-12-2011 Mevr. C.M. Broers-Jongenelen, Hoorn
31-12-2011 Dhr. E.P. Bronner, Hoorn
 
Aantal leden 31-12-2011: 269
Aantal donateurs 31-12-2011: 8

Distributieteam Alchemilla
Henk Lanting
 
Distributieteam Alchemilla Het distributieteam is met de
komst van de nieuwe Alchemilla opgeheven. De afgelopen
jaren heeft zij, in een destijds voor het IVN lastige financiële
situatie, haar nut bewezen. De distributeurs hebben ook dit
jaar weer netjes voor de bezorging van ons blad gezorgd.
Bij deze wil ik hen, ook namens het bestuur, bedanken voor
hun inzet.
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XXII Mustela erminia
22 januari; Hermelijn

Hij kleedt de koning en besteelt de knecht,
de driestheid druipt uit zijn gegitte ogen,
in zijn domein verschraalt het mededogen
tot onbekend en ongeschreven recht.
 
Hij is bloeddorstig, zoekt meteen de strot
van haas en rat en scheurt de aders open,
opdat het bloed hem in de bek zal lopen,
want in zijn rijk is hij demon en god.

Hij schuwt de dag, maar zuigt de nachten uit
en sluipt en schuifelt door de nauwste gangen,
op zoek naar bloed van bondgenoot en buit,

terwijl het kroonlicht op zijn plaats blijft hangen
en zachte sneeuw, een smoorlaag voor geluid,
het krijsen dooft, der knechten doodsgezangen.

Uit: Verzamelde gedichten 1958 - 20O8 van Frans Hoppenbrouwers
Zie www.cubra.nl/franshoppenbrouwers/ Calendarium poeticum.pdf
Voor elke dag in het jaar een gedicht over dier of mens in relatie tot natuur en spiritualiteit,
bijvoorbeeld:

        De hermelijn komt ook voor in
        de polders van West–Friesland
        foto: Ecomare
 

Prijsvraag
Astrid Bijster, namens de redactie
 
Wie weet een pakkende naam voor ons afdelingsblad?
 
In ons vorige vernieuwde nummer gaven we als redactie al aan dat er best over de naam Alchemilla van het blad
mocht worden nagedacht. Wij zijn toch al bezig met vernieuwing, aanpassing van de naam van ons blad kan daar ook
nog wel bij.
We hoorden geluiden van sommige leden dat ze  weleens een andere pakkende naam zouden willen zien. Iets dat
inheems is in onze natuur en liefst ook typisch Westfries is. En dan ook nog pakkend.... Kennelijk valt dat niet mee.
Er is nog niet één pakkende nieuwe naam in Astrids mailbox aangekomen.
Voor al diegenen, die eens wat anders willen: het is nog mogelijk om na te denken over een nieuwe naam tot de
jaarvergadering op 6 maart. Tijdens de jaarvergadering valt de beslissing of de naam verandert of dat de naam Al-
chemilla blijft.
Te winnen bij deze prijsvraag is eeuwige roem, de eer dat het blad jouw bedachte naam voert. Dat is niet niks. En dat
dan vieren met een lekker drankje en een lekker hapje op 6 maart. Voorstanders van de naam Alchemilla kunnen zich
natuurlijk ook melden op de jaarvergadering. Het wordt een eerlijke stemming. Wordt het nog gezelliger op 6 maart.
 
 
We hopen zoveel mogelijk leden te zien op de jaarvergadering van ons jubileumjaar. De Alchemilla of de ....
bestaat dit jaar 40 jaar. Het wordt een feestelijk jaar. 
 
 
Reacties op de naam van ons blad naar Astrid Bijster 
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Activiteitenoverzicht IVN West-Friesland jan. t/m mrt. 2012
Let op: de onderstreepte dagen zijn zondagen.
 
7 jan     Knotactiviteit ergens in West-Friesland
Meedoen met deze enthousiaste werkgroep die zich inzet
voor het behoud van deze Hollandse knoesten? Contact-
persoon Rob Rijswijk: 0228 561642.
 
8 jan     Gezinsactiviteit: Buitengewoon
Wat rust en leeft in de kou? Doe laarzen aan en wandel
mee door Het Streekbos met twee doorgewinterde IVN--
gidsen. Start vanuit het Streekbos Paviljoen om 14.00 uur.
IVN Nieuwjaarsreceptie van 15.30 -17.30 uur voor
leden. 
 
14 jan     Inventarisatie Streekbos
Start om 9.30 uur in het Streekbos Paviljoen.
Voor volwassen deelnemers die actief willen meekijken om
de soorten in kaart te brengen.
 
18 jan     Lezingavond: In sloot en plas door Hans van Os
Aanvang 20.00 uur in het Streekbos Paviljoen Incoteczaal.
Foto’s en informatie over zoetwatervissen in Noord-Hol-
land. Ook aandacht voor waterinsecten, slakken, mossels
en ”exoten” die zich onder water bevinden. 
 
21 jan     Knotzaterdag ergens in West-Friesland (zie 7
januari)
              
22 jan     Gezinsactiviteit: Uilen in soorten en maten
Uilenspecialist Luc  Smid  vertelt om 14.00 uur bij het IVN
in het Streekbos Paviljoen over deze fascinerende vogels.
22 jan     Gezinsactiviteit: Lammetjes tellen
Tussen de moederschapen liggen lieve pasgeboren lam-
meren in het stro. Kijkmiddag van 13.00 – 16.00 uur op de
biologische schapenboerderij bij de fam. van Alderwegen,
Gouw 57a, 1616 MB Lutjebroek. 
 
29 jan     Kinderactiviteit: Wat uilen eten
Dat mogen kinderen ontdekken als zij uilenballen gaan
pluizen. Botjes tellen en peuteren met je meegenomen
pincet. Start om 14.00 uur in het Streekbos Paviljoen.
 
4 feb     Knotzaterdag ergens in West-Friesland (zie 7 ja-
nuari).
 
5 feb    Gezinsactiviteit: Gesteenten en fossielen
Om 14.00 uur vertelt geoloog Jan Verhofstad in de Incot-
eczaal van het Streekbos Paviljoen over zijn stenencollec-
tie en het levend verleden in steen. Neem je vondsten mee.
           
11 feb    Inventarisatie Streekbos
 Start om 9.30 uur in het Streekbos Paviljoen.
 
12 feb     Volwassenenactiviteit: Snertfietstocht Egboetswater
Om 14.00 uur verzamelen bij Camping De Veerhof in
Oostwoud voor de fietstocht rond het Egboetswater. Duur
ongeveer 2 uur met tussenstops. Aanmelden Henk Lanting
06 11028030. Kosten € 6,-- incl. ‘snert in het stro’.
 
18 feb     Knotzaterdag ergens in West-Friesland (zie 7
januari).
               

22 feb     Lezingavond: Delta’s Dnjepr, Donau en Zwarte
Zee
Om 20.00 uur start de film/lezing van Tjalling James in de
Incoteczaal van het Streekbos Paviljoen. Een avond over
totaal andere delta’s dan bij ons. Zoet water mondt uit in de
zoute Zwarte Zee, die geen eb en vloed heeft. 
 
26 feb     Gezinsactviteit: Opgezette dieren
Aanvang 14.00 uur in de Incoteczaal van het Streekbos
Paviljoen. Het vullen en modelleren van dode dieren is een
zorgvuldige procedure met verrassende resultaten.
 
3 mrt     Knotzaterdag ergens in West-Friesland (zie 7 ja-
nuari).
 
4 mrt     Gezinsactiviteit: Lente in de lucht
De bomen kleuren groen, vogels nestelen en de eerste
bloemen bloeien. Samen op zoek naar de voorjaarstekens
in het Streekbos. Vertrek vanuit het Streekbos Paviljoen
om 14.00 uur.
 
6 mrt     Algemene Jaarvergadering voor IVN-leden om
19.30 uur in de Incoteczaal.   
        
10 mrt    Inventarisatie Streekbos
Start om 9.30 uur in het Streekbos Paviljoen.
 
11 mrt    Gezinsactiviteit: Vroege vogels in het Streekbos
Verzamelen om 9.00 uur in het Streekbos Paviljoen. Win-
tergasten vertrekken en andere vogels keren terug om een
nest te bouwen.  Op pad met Jack Ursem want de vogels
laten weer van zich horen. 

17 mrt     NL DOET-dag in het Ecoproject van het Streekbos
Verzamelen om 9.00 uur het Streekbos Paviljoen. Opgave
Louis v.Wegen op wegen@quicknet.nl of 0228 316825.
 
18 mrt     Gezinsactiviteit: Slangen beroemd of berucht?
Aanvang 14.00 uur vanuit het Streekbos Paviljoen. Eric Wijs
is reptielenspecialist en boeit groot en klein met  zijn we-
tenswaardigheden over rattenslangen en pythons.
           
25 mrt     Gezinsactiviteit: Tere winterharde sneeuwklokjes
Aandacht voor de veelzijdige schoonheid van het sneeuw--
klokjesterrein in het Egboetswater. Ontvangst in het Eg-
boetje bij Hauwert, Liederik 15 Oostwoud om 14.00 uur.
Laarzen aandoen bij deze excursie door het terrein. Route:
Markerwaardweg, afslag naar Hauwert, 1e weg naar rechts.
 
28 mrt     Lezingavond: Bijen, een ijverig volk
Imker Baldi Dekker vertelt om 20.00 uur in de Incoteczaal
in het Streekbos Paviljoen over de geschiedenis van de
bijenteelt, het houden van bijen en de producten.
   
31 mrt     Knotactiviteit ergens in West-Friesland (zie 7 ja-
nuari).
31 mrt     Gezinsactiviteit: Lentefeest
Heks Holica jaagt de winter weg en heet de lente welkom
op een feestelijke manier!  Verzamelen om 18.30 uur in het
Streekbos Paviljoen voor een lampionnentocht door het
donkere Streekbos. Neem zelf een lampion of lichtje mee.
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IVN Vereniging voor Natuur- en Millieueducatie

Afdeling West-Friesland

Bezoekerscentrum in Streekbos Paviljoen:

Veilingweg 21A

1611 BN Bovenkarspel

ivnwestfriesland@hetnet.nl

Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel


