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

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

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

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

Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis (zie Bestuur)
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512 316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: Linda Smit
E: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
Arrangementen: Linda Smit (zie Bestuur)
Scholenwerk: Elly Hoogendoorn
T: 06 199 262 92, E: e.hoogendoorn@ivn-westfriesland.nl
Website: Rob den Hartog
T: 0228 517 593, E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322 338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: Han Oranje
T: 0228 523 266, E: h.oranje@ivn-westfriesland.nl
Vertrouwenspersonen: Eleonora de Boer 
en Tjalling James
T: 06 542 541 17,  E: e.de.boer@ivn-westfriesland.nl
T: 06 227 892 75, E: t.h.james@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen
T: 0228 523 565, E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Knotten: Rob Rijswijk
T: 0228 561 642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Ecoproject: Louis van Wegen
T: 0228 316 825, E: l.van.wegen@ivn-westfriesland.nl
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus
T: 0228 720 119, E: d.greydanus@ivn-westfriesland.nl
Inventarisatie Streekbos: Hans Verhoeven
T: 0228 515 137, E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Egboetje: Ruud Dijkstra (zie Bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228 315 307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer: Marianne Ouwerkerk
T: 0228 582 303, E: m.ouwerkerk@ivn-westfriesland.nl
Vleermuizenwerkgroep: Huub Veldhuijzen
T: 06 156 328 97, E: h.veldhuijzen@ivn-westfriesland.nl
Voedselbos: Astrid Bijster (zie Bestuur)

Sponsors
WFO Notarissen, pagina 6
ABZ Seeds, pagina 15
Lisbeth van Lintel Grafisch Ontwerp, pagina 15

Foto's
Foto voorkant: Blauwe reiger in het Buitenmuseum 
Fotogaaf: Wil Stelling
Foto achterkant: Zuiderhavendijk in Enkhuizen 
Fotogaaf: Dave Boots
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Voorwoord
 
Geert Veldhuis
 
Als ik dit schrijf, half november, is de winter nog niet inge-
vallen: sneeuw en ijs laten zeker nog op zich wachten met
deze relatief zachte herfst. Of we komende winter sneeuw
en ijs gaan meemaken in Nederland is met alle klimaatver-
anderingen een grote vraag: ijskappen, gletsjers en poolijs
smelten in rap tempo. Eerder zullen we daarom last krijgen
van veel water: smeltwater en neerslag. Laarzen aan dus!
 
Dat deze klimaatverandering een natuurlijk verloop heeft
zal niemand ontkennen, maar dat ons menselijk handelen
op de snelheid daarvan invloed heeft, blijft een strijdpunt
van de "  believers"   en de "  non-believers"   van de we-
tenschappelijke onderzoeken, die zeggen dat wij met onze
CO2-uitstoot daar als mensheid grote invloed op hebben.
Ons verbruik van fossiele brandstoffen speelt hierbij een
grote rol. Daarom is het zoeken naar alternatieve energie-
bronnen een taak, waar we als mensheid onvoorwaardelijk
naar op zoek moeten. Dit lijkt een "  ver van mijn bed show"  
voor ons als individueel lid van de samenleving. Eerder een
taak voor de overheid, bestuurders, grote bedrijven , we-
tenschappelijke instituten. Toch komt het dichtbij. Hoe wij
telefonisch of elektronisch benaderd worden door energie-
leveranciers, die ons proberen te verleiden met "  groene"  
stroom .Of door wind- of zonneparkondernemers, die ons
lokken met aantrekkelijke beleggingen.
 
Als NME-organisatie was het IVN in dit kader uitgenodigd
op 29 oktober j.l. bij het Atelier Verkenning Energiestrategie
Westfriesland op initiatief van de 7 Westfriese gemeenten.
De bedoeling van dit atelier was om publieke, maatschap-
pelijke en private partijen mee te laten denken over ener-
gietransitie van fossiel naar duurzaam met als streefpunt in
2040: West-Friesland energieneutraal te laten zijn. Een en
ander was al voorbereid door een team van Regionale
Energie Strategie (RES) West-Friesland.
 
Als voorzitter van IVN West-Friesland vond ik het belangrijk
daarbij te zijn, om van de reeds genomen initiatieven kennis
te kunnen nemen en ook een milieubewust tegengeluid te
kunnen geven. Het IVN bleek als enige natuur-   en milieu-
organisatie aanwezig te zijn. Er was veel gelegenheid tot
brainstormen over hoe de energietransitie in West-Fries-
land vorm moet krijgen, welke voordelen, maar ook vooral
welke nadelige gevolgen dit heeft b.v. voor het landschap
en voor de afvalverwerking van zonnepanelen en windmo-
lens.
In de voorzet werden vooral zonne- en windenergie als
alternatieve bronnen benadrukt en hoe dit in te passen in
het Westfriese landschap. Gelukkig werden ook nog ande-
re energiebronnen als geo- en aquathermie benoemd. Op
12 december is er een tweede atelierronde gepland, waar
doorgeborduurd wordt op de grootste gemene deler van de
afgelopen workshop. Daarvoor heb ik ook MAK/Blokweer ,
de Witte Schuur en de KNNV opgeroepen het milieubewus-
te geluid te laten horen. IVN is daar in ieder geval weer
vertegenwoordigd.

Inleveren copy
 
Redactie 
 
De deadline voor het inleveren van het volgende nummer
van de Alchemilla is 29 februari 2020.

Ontbrekende Alchemilla's in
ons archief
 
Redactie
 
Helaas moeten we in de redactie afscheid nemen van Mi-
chelle Prins. Na haar opleiding als IVN-Natuurgids heeft zij
vanaf 2014 de opmaak gedaan van de Alchemilla. Doordat
haar baan in de verzorging meer tijd gaat kosten ziet zij
geen kans meer tijd te kunnen vrijmaken om haar redactie-
werk voort te kunnen zetten.
Michelle, dank voor je inzet en goede prestaties bij de op-
maak van ons verenigingsblad.
 
Op de vacature voor een nieuwe redactiemedewerker die
het werk van Michelle moet overnemen is gelukkig een
IVN-lid die heeft gereageerd. Zij doet dit met haar zoon voor
wie dit een extra ervaring moet zijn voor zijn mediastudie.
Als het goed is hebben zij als proef dit blad al opgemaakt.
Als zij dit positief hebben ervaren stellen wij ze in de vol-
gende Alchemilla aan u voor.  
 
Door een onplezierige handeling van iemand zijn onze ar-
chief-Alchemilla’s uitgedeeld aan passanten in het Streek-
bos Paviljoen, ondanks dat er op de archiefdoos duidelijk
staat dat dat niet de bedoeling is. We missen nu de volgen-
de nummers en vragen aan onze leden wie die nummers
nog hebben en ze ter completering aan het archief af willen
staan.
 
Jaargang 40, nr 3 en 4; jaargang 41, nr 4; jaargang  42, nr
1 en 2; jaargang 43, nr 1; jaargang 44, nr 2, 3 en 4; jaargang
45, nr 3 en 4; jaargang 46, nr 2.
 
U kunt ze afleveren bij het IVN in het Streekbos Paviljoen.
Het bestuur en de redactie zullen hier heel blij mee zijn.
Natuurlijk zorgen we er voor dat dit niet meer kan gebeuren.
Bij voorbaat dank.

Activiteiten IVN en KNNV
IVN en KNNV hebben afgesproken dat leden van beide
verenigingen gratis gebruik mogen maken van elkaars
activiteiten (tenzij anders vermeld). De activiteiten van
het IVN vindt u in de Alchemilla en op de website www.
ivn-westfriesland.nl onder Activiteiten en die van de
KNNV op de website www.knnv.nl/hoorn onder
Agenda.
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Biodiversiteit in het gemeen-
telijke groen van Stede
Broec, Enkhuizen en Drech-
terland SED
 
Frans Jongeleen en Louis van Wegen 
 
Onze afdeling is begin dit jaar direct betrokken geraakt bij
de gemeentepolitiek van Stede Broec. Imkers Frans Jon-
geleen en Adrie van Bohemen uit deze gemeente deden
een beroep op het IVN i.v.m. een motie voor meer biodiver-
siteit. Beide imkers hebben jaren geleden al aan de ge-
meentelijke groendienst gevraagd om meer bloemen in het
openbaar groen van Stede Broec.
De motie was ingediend door Open en Duidelijk Stede
Broec, ODS. Dit op initiatief van Adrie van Bohemen samen
met raadslid Thijs Visser van ODS. In januari heeft de ge-
meenteraad unaniem de wens uitgesproken om een plan
te maken met als doel de biodiversiteit te vergroten in al het
gemeentelijke groen dat beheerd wordt door de groendien-
sten van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en
Drechterland (SED). Hiermee gaat een lang gekoesterde
wens van veel natuurliefhebbers in vervulling.
 
Ervaringen tot nu toe 
In elk van deze drie gemeenten zijn al inwoners actief met
dit thema. In de heemtuin van Enkhuizen werken inwoners
van deze gemeente, de tuin is beperkt openbaar toegan-
kelijk. De heemtuin in Drechterland is opgestart- en wordt
beheerd door vrijwilligers in samenwerking met de gemeen-
te. Deze heemtuin is wel altijd toegankelijk.
Het Ecoproject in Stede Broec wordt beheerd door vrijwil-
ligers in samenwerking met het Recreatieschap Westfries-
land. Dit is niet een heemtuin maar een stuk openbaar groen
dat altijd toegankelijk is, met een verbod voor honden. De
toegankelijkheid is een aandachtspunt omdat rust, stilte en
duisternis belangrijke factoren zijn voor toename van bio-
diversiteit. Vandalen, hardlopers, fietsers, honden, katten,
kunstlicht, verkeersgeluid en dergelijke doen afbreuk aan

Landje van Honing
foto: Frans Jongeleen

Bijenlint langs de Provinciale Weg
foto: Frans Jongeleen

de natuurlijke ontwikkeling. En dan is er nog de invloed van
het beheer en het ontwerp. Gebieden die gesloten zijn voor
publiek bieden meer rust, een goed voorbeeld is het
Zanddepot aan de Grootslagweg en De Ven bij de vuurto-
ren van Enkhuizen. Minder bekend is het Landje van Honing
aan de Tocht in Stede Broec. Op dit afgesloten stukje ge-
meentegrond kweekt Frans Jongeleen bloemen voor zijn
honingbijen en andere insecten maken daar ook gebruik
van. Frans is inmiddels natuurgids en versterkt onze IVN-
organisatie.
 
In Stede Broec worden nog meer stukken gemeentelijk
groen met een totaal oppervlak van 3000 m2 jaarlijks op-
nieuw ingezaaid met een bloemenmengsel dat goed is voor
insecten. Op verzoek van de imkers heeft de gemeente
Stede Broec bloemenvelden aangelegd in het openbare
groen. Elk voorjaar worden stukken grasveld met een frees
achter een tractor omgewoeld en vervolgens ingezaaid met
een bloemenmengsel voor de productie van nectar en
stuifmeel. Tegenwoordig is een stedelijke omgeving met
beplanting door gemeenten en tuinen van inwoners beter
voor bijen en andere insecten dan het agrarische buitenge-
bied. Deze samenwerking van lokaal gevestigde imkers die
hun idee hebben voorgelegd aan de groenbeheerders van
Stede Broec bestaat al sinds 2014 tot wederzijds genoegen.
De imkers hebben aan de gemeente een lijst gegeven van
plantensoorten waarvan insecten kunnen profiteren.

 
Rust
Bezoekers van het Ecoproject zijn Roerdomp, Vos, Hout-
snip, Wezel en IJsvogel omdat hier geen honden, katten,
fietsers of hardlopers komen. Rust in de brede zin van het
woord komt ook in het beheer door de vrijwilligers tot uiting.
Tijdens het broedseizoen wordt er, behoudens heel beperkt
maaien, niet gewerkt. Er zijn veel takkenrillen omdat
snoeihout niet wordt versnipperd. Slootkanten zijn glooiend
en begroeid i.p.v. steil en kaal. De knotwilgen worden met
de hand gesnoeid op zo'n manier dat de knotten breed
worden met veel gaten en dood hout waarvan geprofiteerd
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wordt door insecten, zangvogels die voedsel zoeken,
Pimpelmezen en Wilde eenden om te broeden. De veldjes
worden maximaal één keer per jaar gemaaid, het maaisel
wordt afgevoerd en op hopen gezet. Sommige stukken
worden een jaar niet gemaaid. Er zijn ruigtes waar de
struiken elke drie jaar afgezet worden zodat Kleine kaar-
denbol welig tiert en net als andere kruidachtigen de hele
winter ongemoeid blijven zodat insecten(eitjes) hier kunnen
overblijven. Zo vervult dit stukje Streekbos de functie van
kraamkamer en rustgebied in het natuurnetwerk rondom.
 
Deze extensieve vorm van beheer is uitgelegd tijdens twee
excursies in het Ecoproject aan de commissie- en raadsle-
den van de gemeente Stede Broec, dezelfde mensen die
later in januari unaniem instemden met de motie voor het
maken van een plan voor meer biodiversiteit.
 
Veel belangen en betrokkenen 
Inmiddels is het IVN gepokt en gemazeld dankzij vele jaren
ervaring in het Ecoproject. Hier is samenwerking door be-
taalde krachten (Recreatieschap Westfriesland) in combi-
natie met beheer door vrijwilligers (IVN West-Friesland) en
tegenwerking door vandalisme (inwoners SED). Een
voorbeeld van deze combinatie van samenwerking en te-
genwerking is het beheer van de palen voor de slechtzien-
den- en blindenroute in het Ecoproject. Deze route is ont-
wikkeld door IVN-ers. De palen zijn door vrijwilligers ge-
plaatst en de route is ook aangegeven op de plattegrond
van het Streekbos. Inmiddels zijn sommige paaltjes al di-
verse malen uit de grond getrokken door vandalen en in het
water gegooid. Een maal zijn ze zelfs verstopt. Blijkbaar
werken deze paaltjes op sommigen van ons als een rode
lap op een stier. Een vergelijkbaar fenomeen is dat vele
wachthokjes voor bus en trein al decennialang sneuvelen
in onze regio. Dit gegeven is dus iets om rekening mee te
houden bij nieuwe plannen in het openbare groen.
Goed beschouwd zijn er heel veel belangen in de openba-
re ruimte. Rondom winkels enzovoorts is ecologisch
groenbeheer vragen om problemen. Zelfs strak gemaaid
en geknipt groen kost bij winkels veel onderhoud vanwege
bijvoorbeeld het zwerfvuil. Een belanghebbende die ge-
makkelijk over het hoofd gezien wordt is het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier HHNK. Deze organi-
satie heeft het laatst woord over het stelsel aan sloten dat
zich niet stoort aan de gemeentegrenzen. Het HHNK on-
derscheid een categorie sloten die "tertiair" genoemd wordt.
In deze sloten hoeft niet elk jaar alle begroeiing verwijderd
te worden. Tot op zekere hoogte kan de oeverbegroeiing
jarenlang ongemoeid gelaten worden. Anders gezegd
mogen vele sloten best een beetje dichtgroeien. Tot nu toe
zijn we gewend om alle sloten jaarlijks volledig te "schonen".
Dat schonen kun je ook zien als een vorm van ecocide
omdat het de ontwikkeling van waterleven vrijwel volledig
frustreert. Kansrijke plekken voor natuurontwikkeling in het
openbare groen kunnen dus gevonden worden langs terti-
are sloten die niet vaak geschoond worden en waar het
organische materiaal niet blijft liggen maar afgevoerd wordt
naar een nabij gelegen plek.
 
Tuinen
Waar de openbare weg heel druk is waardoor de natuur
geen kans krijgt kunnen nabij gelegen tuinen en erven bij

huizen soms een positieve uitzondering vormen mits eige-
naren het groen met rust laten en een fors oppervlak
bloeiende planten, struiken en bomen ontstaat. Een voor-
beeld hiervan is de tuin tegenover het Rode Hert op de hoek
met de Broekerhavenweg.
Langs de oude dorpslinten van bijvoorbeeld Venhuizen,
waar grote huizen staan met diepe tuinen en grote erven,
is soms ook veel rust. In kleine voortuinen en achtertuinen
is niet zo veel mogelijk wat biodiversiteit betreft maar alle
kleine beetjes helpen. Biodiversiteit begint bij de bodem en
hoe meer tuinen met weinig tegels en zonder zwerfvuil, hoe
beter. Een kleine tuin met bijvoorbeeld Vlinderstruik,
Klimop (als klimplant of als struikvorm) en Canadese gul-
denroede bieden gelegenheid om te foerageren voor bijen
en vlinders. Deze tuinen vormen een goede combinatie met
rustige plekken in het openbare groen waar vlinders enzo-
voorts kunnen schuilen en overwinteren. Dit is een verge-
lijkbare combinatie zoals op het Landje van Honing: ge-
kweekte bloemen om te foerageren en bijenkasten om te
schuilen en te overwinteren. Een groot verschil is dat de
Honingbijen bijgevoerd worden met suikerwater als er niet
genoeg nectar producerende bloemen zijn. Bij gebrek aan
honing kunnen ze dan toch overleven. Voor wilde bijen en
andere bloem bezoekende insecten bestaat deze noodop-
lossing niet.
Vele tuinen in SED zijn eigendom van de woningstichtingen
en ze worden onderhouden door de huurders van de wo-
ningen waar de tuinen aan liggen. De drie woningstichtin-
gen met hun huurders kunnen samen optrekken om de
tuinen en het openbare groen aantrekkelijker te maken voor
mensen, planten met bloemen, vlinders, vogels enzovoorts.
Eigenaren van woningen kunnen op eigen houtje BIJdra-
gen. Alle tuineigenaren kunnen inspiratie opdoen door
'Meer leven in je tuin' te lezen. Dit is te vinden op de web-
site van het IVN West-Friesland/Werkgroep Duurzaamheid
en bevat een handige lijst van bodem bedekkende planten
om het de tuinen onderhoudsvriendelijk te maken.
 
Kortom
In de komende tijd zal er een plan gemaakt worden om het
openbare groen van alle drie gemeenten (SED) meer bij te
laten dragen aan biodiversiteit. Voor het vinden van kans-
rijke plekken bieden tertiaire sloten en medewerking van
het hoogheemraadschap goede mogelijkheden. Voor meer
rust waardoor onder andere meer schuilgelegenheid ont-
staat zijn er voorbeelden te zien in het Ecoproject. Bij de
soortenkeuze van bomen en struiken voor nieuwe aanplant
verdienen de behoeften van insecten een hogere prioriteit.
Dit is het moment voor de gemeenten om de inwoners te
betrekken bij biodiversiteit zoals voorgenomen in het Na-
tuur- en Recreatieplan 2016. De gemeenten kunnen de
inwoners wijzen op de mogelijkheden van tuinen als foera-
geergebied. Het IVN stimuleert het delen van kennis.
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Aankondiging ALV op 9
maart 2020
 
Linda Smit
 
1: In de ALV in 2019 heeft het bestuur de opdracht gekregen
om te zorgen voor een sluitende begroting. Er is een nieuw
boekhoudprogramma aangeschaft wat het bestuur en de
leden een duidelijker inzicht kan geven over de inkomsten
en uitgaven.
Een grote aanpassing is de aanpassing van de onkosten
vergoeding die het restaurant IJgenwijs aan het IVN betaald
voor het gebruik van "De Terp". Deze vergoeding dekt nu
de werkelijk gemaakte kosten.
Om bezuinigingen te realiseren is ook hard gewerkt in sa-
menwerking met een aantal coördinatoren. Zo is de offerte
van de renovatie van de Wilskracht aangepast en de kosten
zullen lager uitgevallen dan eerder begroot.
Het adressenbestand van de Alchemilla is aangepast en
alleen de leden, het bestuur van de KNNV en de bibliothe-
ken ontvangen nu nog het tijdschrift. Met de redactie van
de Alchemilla is afgesproken dat het tijdschrift niet meer
dan 16 blz. zal tellen en ook de aantal kleuren pagina'  s
wordt beperkt. Dit heeft als consequentie dat de jaarversla-
gen van de verschillende werkgroepen via de e-mail ver-
zonden gaan worden en niet meer afgedrukt worden in het
winternummer van de Alchemilla.

Om de leden goed te kunnen bereiken is het daarom heel
belangrijk dat ons email-bestand up-to-date is. Er ontbreken
nog heel wat mail-adressen; met name van de leden die
vóór 2017 lid zijn geworden. In 2017 is er een nieuw leden-
programma in gebruik genomen en wordt standaard het
mail-adres van nieuwe leden gevraagd. Het is ondoenlijk
om iedereen te bellen (ook veel telefoonnummers ontbre-
ken in het ledenbestand) om het mail-adres te vragen.
Daarom een dringende oproep: ontvangt u geen mail van
onze afdeling? Geef dan uw mail-adres door via secreta-
ris@ivn-westfriesland.nl. Dan blijft u op de hoogte van alle
actuele zaken. De jaarverslagen van de werkgroepen zullen
wel geplaatst worden op de website. Dit zal ná 15 januari
gebeuren.
 
2: Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algeme-
ne ledenvergadering die gehouden zal worden op Maandag
9 maart 2020. Aanvang 19.30 uur in De Terp, Streekbos
Paviljoen, Veilingweg 21A, Bovenkarspel.
 
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.
De hieronder geplaatste agenda is een concept agenda.
De definitieve stukken worden via de mail aan de leden
toegestuurd ná 17 februari 2020. Mocht u niet beschikken
over een mail-adres dan kunt u na die datum de stukken
opvragen bij de secretaris Linda Smit, tel: 06-244 301 97.
 
Concept agenda:
 
01. Opening door de voorzitter dhr. Geert Veldhuis.
02. Mededeling van het bestuur. - o.a. rooster van aftreden.
03. Ingekomen stukken.
04. Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden
op 12 maart 2019, zie Alchemilla zomer nummer 2019 blz
5,6,7 & 8. (dit nummer is ook vinden op de website onder
kopje Publicaties)
05. Jaarverslagen 2019. (worden u toegestuurd via de mail
in januari 2020)
06. a) Uitreiking Snoeshaan.
      b) Optioneel: Jubilarissen.
07. Aanpassingen huishoudelijk reglement. (concept regle-
ment wordt via de mail verstuurd na 17 febr) aanpassingen
zijn o.a. "instellen consulentschap", "wijziging km vergoe-
ding aan vrijwilliger", "nieuwe actieve vrijwilligers moeten
lid worden van het IVN en een VOG aanvragen",  "kosten
bij het veroorzaken van een alarmering in het Streekbos
Paviljoen kunnen verhaald worden op de veroorzaker".
(momenteel is dat € 70,- per melding)
08. Financieel verslag 2019.
09. Verslag kascontrolecommissie.
10. Begroting 2020.
11. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
12. Contributie voor 2020.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
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Foto naar Noord
foto: Astrid Bijster

Foto naar Noord-Oost
foto: Astrid Bijster

Project Voedselbos Haling
 
Astrid Bijster
 
De oproep om mee te werken aan een ontwerpcursus voor
het Voedselbos Haling heeft tot veel aanmeldingen geleid.
Met een flinke groep IVN-ers gaan we dan ook in deze
winter aan de slag. In de groep zitten onder meer mensen
met voedselbossen en mensen met ontwerpervaring. Dat
moet wel iets moois gaan worden. Ter voorbereiding heb-
ben we met een klein groepje overleg gehad met het Re-
creatieschap om af te stemmen waar het ontwerp aan moet
voldoen. Voorts heeft Astrid de kans gekregen om mee te
doen aan een voedselboscursus van het Landelijke IVN.
Ook het Landelijke IVN gaat aan de slag met voedselbos-
sen.
 
Wat is een Voedselbos?
 
Een voedselbos is een door mensen gecreëerde planten-
gemeenschap (planten, bomen en struiken) met een ex-
treem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (eco-
logische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van
een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig
zelfvoorzienend en klimaatbestendig (Bron: Groen
Kennisnet)
 
Voedselbos Haling
 
Het Voedselbos Haling komt op de hoek Veilingweg en de
Haling en grenst aan het Streekbos. De oppervlakte be-
draagt 1,24 ha. Het bestaat nu nog uit verhoogd weiland.
Er staan nu 3 eiken en 1 Walnoot op. Het is de bedoeling
dat het (semi)openbaar terrein wordt. De toegang zou via
een bruggetje met een sluisje kunnen of via een hek met
overstap. Ook die opties werken we uit in het ontwerp. Het
terrein is omsloten door sloten aan 3 kanten en een greppel
aan de kant van de Veilingweg. De sloot aan de Haling is
polderpeil en lager dan de sloten die grenzen aan het
Streekbos. In het ontwerp zal onder meer aandacht besteed
worden aan paden, open gedeelte met kruidige planten en
een wat meer bebost stuk met ruimte voor schaduwmin-

nende planten en struiken. We gaan geen invasieve exoten
planten, maar wel zoveel mogelijk inheemse planten en
struiken. Als IVN krijgen we redelijk veel vrijheid in het
maken van het ontwerp. Wel op voorwaarde dat het onder-
houd niet te intensief wordt. Een goed ontworpen voedsel-
bos heeft zo weinig mogelijk onderhoud nodig. In principe
doet het IVN zelf het onderhoud. Bij het uiteindelijke ontwerp
hoort ook een begroting voor grondverzet, beplantingsplan
enz. Als het ontwerp is goedgekeurd door het Recreatie-
schap, begint het volgende traject waarbij we gaan probe-
ren het Voedselbos Haling gerealiseerd te krijgen.
 
Vervolgcursus?
 
Het onderwerp voedselbossen leeft enorm, binnen en
buiten het IVN. Het is te overwegen om in 2020 nogmaals
een voedselboscursus te geven. Daar is genoeg belang-
stelling voor. Ook bij andere IVN-afdelingen in Noord-Hol-
land leeft het onderwerp voedselbossen. Eventuele infor-
matie hierover in een volgende Alchemilla.
 
Boek Voedselbos van Madelon Oostwoud 
 
Wie alvast wat inspiratie wil opdoen voor het ontwerpen van
een Voedselbos is er het boek Voedselbos van Madelon
Oostwoud. Met daarin diverse ontwerpstappen en voor-
beeld voedselbossen. In de bijlage een plantengids voor
het Voedselbos met ruim 250 soorten eetbare planten en
bomen en struiken met bessen of noten. KNNV Uitgeverij,
ISBN Nummer 9789050116534. Het staat inmiddels in de
bibliotheek van het Streekbos Paviljoen. Het boek is wel
veel uitgeleend, het is erg populair op het moment. In de
boekwinkel kost het € 29,95.
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IJsland op z'n mooist
foto: Tjalling James

Winterlezingen
 
Hans Verhoeven
 
Zoals we gewend zijn in de wintermaanden is het leuk om
weer een paar presentaties te geven in de Terpzaal in het
Streekbos Paviljoen. Heeft u interesse voor een van deze
avonden, meldt u zich dan aan via j.l.verhoeven@ivn-
westfriesland.nl
Aanmelden is verplicht i.v.m. het maximale aantal van 50
personen in de Terpzaal op voorschrift van de brandweer.
 
Woensdagavond 22 januari 2020: West-Amerika
Klaas Dijkstra neemt U mee, naar de Nationale Parken van
West-Amerika. Deze strekken zich uit over de staten: Ca-
lifornia, Colorado, Utah, Arizona, Nevada en Wyoming. Een
indrukwekkend gebied met veel canyons, waar als rode
draad, de Coloradorivier doorheen stroomt. Hij vertelt u in
deze presentatie over het Colorado-plateau aangevuld met
prachtige beelden. Ook het Yellowstonepark komt hierbij
aan bod met z'  n geyser-bassins en canyons.
Aanvang 20.00 uur bij IVN in de Terpzaal van het Streekbos
Paviljoen. Kosten € 5,- p.p. Tijdsduur 120 min. Aanmelden
uiterlijk 19 januari via j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
 
Woensdagavond 12 februari 2020 (datum gewijzigd!):
Hans Verhoeven laat een Powerpoint zien met verrassen-
de natuur die hij vorig jaar tegen kwam in zijn tuin maar ook
in allerlei gebieden in Nederland. U kunt van alles verwach-
ten: landschappen, planten en dieren, uiteraard met een
toelichting of verhaal. Er hoeft niet altijd een naam bij de
foto om toch te genieten van mooie plaatjes.
Aanvang 20.00 uur bij IVN in de Terpzaal van het Streekbos
Paviljoen. Kosten € 5,- p.p. Aanmelden uiterlijk 7 februari
via j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl

Jonge Oeverzwaluw
foto: Douwe Greydanus

Oeverzwaluwen Drachterveld
 
Douwe Greydanus
 

 
Woensdagavond 11 maart 2020: Tjalling James organi-
seert weer een filmavond. IJsland-impressie: Filmbeelden
van Reykjavik tot de enorme gletsjer Vatnajökull aan de
zuidkant. Dit vulkanische eiland drijft zichtbaar uit elkaar
naar Amerika en naar Europa met 2,5 cm per jaar. 58 Mi-

nuten afwisselende beelden van geisers, kokende modder-
bronnen, spectaculaire watervallen, afbrokkelende glet-
sjers en schokkende filmbeelden vanuit een hobbelende
Four Wheeldrive rijdend door enorme zandspoelvlaktes. De
levende natuur vertegenwoordigd door Papagaaiduikers en
andere vogels, een glimp van een Orka, zeehonden en een
Poolvos. Amper bossen, wel veel mossen. Een boeiend en
groeiend eiland in de Atlantische Oceaan ervaren door
Tjalling James in augustus 2019.
Aanvang 20.00 uur bij IVN in de Terpzaal van het Streekbos
Paviljoen. Kosten € 5,- p.p. Aanmelden uiterlijk 6 maart via
j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl

In eerste instantie ging het goed en doken ze vrolijk de gaten
in maar plots was het over en waren ze weg. Wandelaars
belden mij op met de vraag: waar zijn de Oeverzwaluwen
gebleven? Controle wees uit dat ze inderdaad vertrokken
waren en dit jaar geen nest is afgemaakt vermoedelijk
verstoring. Van vandalisme was totaal geen spoor te be-
kennen. De gaten waren ook niet diep gegraven kon ik
vaststellen met een endoscoop (camera met kabel).
 
Wat er heeft plaats gevonden is een raadsel. Wat mij opviel
was dat er erg veel loslopende honden in het terrein zijn
met hun baasjes. Dat bord van verboden voor honden bij
het toegangshek slaat kant nog wal als er niet gehandhaafd
wordt. Dat is volgens mij iets voor het Recreatieschap
West-Friesland en zal erg moeilijk zijn. Mogelijk dat dit
bijdraagt tot verstoring vooral als ze voor de wand gaan
rennen en blaffen. Ik denk dat het daar dan afgezet zou
moeten gaan worden om dit te voorkomen. Enkele Oever-
zwaluwen hadden hun nest gemaakt bij Koopman aan het
Wijzenddijkje in een zandberg. Alle hoop is nu gevestigd
op het nieuwe seizoen 2020.
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Raadsel 2020-1
 
Hans Verhoeven
 
Weer zo'n bijzonder verschijnsel vastgelegd op de foto. Een
paddenstoel die vol zit met druppels maar dat komt zeker
niet doordat het net heeft geregend! In het volgende num-
mer vertel ik wat het dan wel is.

foto: Hans Verhoeven

Oplossing raadsel 2019-4
 
Hans Verhoeven
 
Zoals gemeld in de vorige Alchemilla fietste ik op 24 augus-
tus via het Weelenpad naar het westen. Ter hoogte van de
paal met het ooievaarsnest zag ik op het 'hooiveld'  ten
noorden van het Weelenpad een slangachtige vogel staan.
Een beetje zoals een Roerdomp in paalhouding. Deze vogel
was echter slanker en groter. Bruin was de hoofdkleur.
Natuurlijk stapte ik af en zag ik dat er nog zo'n vogel op het
veld stond. Tijdens het fotograferen vloog een van de vogels
naar mij toe en landde ongeveer 25 meter voor mijn neus.
Voor een fotograaf is dat erg prettig. Al snel werd duidelijk
dat het hier om Purperreigers ging, maar de kleur was niet
wat ik gewend was. Ik vermoede dat het jonge vogels waren.
Thuis de vogelgidsen nagekeken en inderdaad: dit zijn 2
juveniele Purperreigers.
 
Nederland is voor Purperreigers het meest noordelijke
broedgebied in Europa. De dichtstbijzijnde broedkolonie
bevind zich in het Naardermeer. Verder broedt de Purper-
eiger in Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Overijssel. Altijd
in een plassengebied of rond de rivieren. Augustus is de
maand dat de vogels, na het broeden, naar de overwinte-
ringsgebieden vertrekken en dat klopt natuurlijk met deze
waarneming. Navraag bij Fred Weel en Douwe Greydanus
leverde op dat er elk najaar wel eens Purperreigers in
West-Friesland worden gezien. Voor mij was dit echter de
eerste keer, dus een leuke waarneming.

Fourageren tijdens de trek naar het zuiden
foto: Hans Verhoeven

Waakzame houding van Purperreiger
foto: Hans Verhoeven
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Activiteitenoverzicht IVN
West-Friesland januari t/m
maart 2020
 
Linda Smit en Willy van Leijen
publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
 
IVN is iedere zondag geopend van 13.00 - 17.00 uur,
door de week op wisselende tijden of na afspraak. Per
1-1-2020 wordt er een bijdrage gevraagd voor deelname
aan de activiteiten. Pinbetalingen zijn niet mogelijk.
 
Zaterdag 4 januari 
Volwassenactiviteit: Knotten ergens in de regio De knot-
werkgroep maakt het landschap mooier en zorgt voor be-
houd van knotbomen. Informatie Rob Rijswijk, 0228 561
642.
 
Zondag 5 januari
Volwassenenactiviteit: Winterwandeling Streekbos
Rust of leven in de winterse natuur? Stevig doorstappen o.
l.v. IVN-gids Astrid Bijster. Start 14.00 uur vanuit Streekbos
Paviljoen, kosten € 2,- p.p., aanmelden niet nodig.
 
Donderdag 9 januari 
Volwassenactiviteit: Natuurwerkmiddag Egboetsterrein
Start 14.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 403
927 03.
 
Zaterdag 11 januari 
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos Verzame-
len 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Van 9.30
uur tot de middag inventariseren in het Streekbos. Informa-
tie Hans Verhoeven, 06 189 039 22.
 
Zondag 12 januari
Volwassenenactiviteit: Levenslust in winterrust Gezamen-
lijke KNNV- en IVN-ledenactiviteit voorafgaand aan de re-
ceptie. Laarzen aan voor een natuurwandeling door het
Streekbos met verrassende ontdekkingen o.l.v. Tjalling
James en Henk Lanting. Aanvang 13.30 uur bij IVN in het
Streekbos Paviljoen.
 
Zondag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie voor IVN- en KNNV-leden Van
15.00-17.00 uur in de Terpzaal van het Streekbos Paviljoen.
Samen toosten op een goed en groen 2020.
 
Zaterdag 18 januari
Volwassenactiviteit: Knotten ergens in de regio De knot-
werkgroep maakt het landschap mooier en zorgt voor be-
houd van knotbomen. Informatie Rob Rijswijk, 0228 561
642.
 
Zondag 19 januari
Gezinsactiviteit: Lezing Tuinvogels Hans Verhoeven is
vogelaar met passie en kennis en kan hier boeiend over
vertellen. Er zijn twee fotopresentaties in de Terpzaal,
Streekbos Paviljoen, een om 14.00 en een om 15.00 uur.
Kosten € 2.- p.p. Kinderen gratis. Aanmelden niet nodig.

 
Woensdag 22 januari
Volwassenenactiviteit: Lezing Nationale parken West-A-
merika. Klaas Dijkstra vertelt over zijn indrukwekkende
tochten langs canyons en Colorado rivier tijdens een Po-
werPoint presentatie in de Terpzaal, Streekbos Paviljoen
van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten € 5.- p.p. incl. koffie/thee.
Aanmelden vóór 19 januari via j.l.verhoeven@ivn-west-
friesland.nl
 
Zaterdag 25 januari
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater Help
mee om de flora en fauna te determineren. Start om 9.00
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 403 927 03.
 
Zondag 26 januari
Nationale voorleesweek en Landelijk Tuinvogelweekend
Kinderactiviteit: Wat eten vogels in de winter? Peuters en
kleuters: kennen jullie het verhaal van Roodstaartje? Olv
Rita Hooimans gaan we een vetbol maken en samen een
boswandeling maken. Aanvang 14.00 uur in de Terpzaal
van het Streekbos Paviljoen. Entree € 4,- per kind, incl. één
begeleider. Opgave tot 25 januari via publieksactivitei-
ten@ivn-westfriesland.nl
 
Zaterdag 1 februari 
Volwassenactiviteit; Knotten ergens in de regio De knot-
werkgroep maakt het landschap mooier en zorgt voor be-
houd van knotbomen. Informatie Rob Rijswijk, 0228 561
642.
 
Zondag 2 februari 
Gezinsactiviteit (Trek)vogels in waterberging Twisk Neem
je verrekijker mee of leen ter plekke een IVN-kijker van
Douwe Greydanus om al dit moois goed te kunnen waar-
nemen. Verzamelen om 14.00 uur op parkeerterrein ingang
Noorderweg Twisk. Kosten € 2,- p.p. kinderen gratis.
 
Donderdag 6 februari
Volwassenactiviteit: Natuurwerkmiddag Egboetsterrein
Start 14.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 403
927 03.
 
Zaterdag 8 februari 
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos Verzame-
len 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Van 9.30
uur tot de middag inventariseren in het Streekbos. Informa-
tie Hans Verhoeven, 06 189 039 22.
 
Zondag 9 februari Wereldpeulvruchtendag
Gezinsactiviteit: Van boontje tot plantje Inloopmiddag voor
groot en klein bij IVN in het Streekbos Paviljoen vanaf 14.00
uur. Hoe hard groeit een boon en leuk/leerzaam om thuis
te proberen. Olv IVN-gids Frans Jongeleen. Een eigen
bijdrage is welkom.
 
Woensdag 12 februari
Volwassenenactiviteit: Lezing Boeiende natuur in Neder-
land Aan de hand van een fotopresentatie neemt Hans
Verhoeven de bezoekers mee naar bijzondere Hollandse
natuurgebieden. Aanvang 20.00 uur in de Terpzaal
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Streekbos Paviljoen. Kosten € 5,- p.p. incl. koffie/thee.
Aanmelden uiterlijk 7 februari via j.l.verhoeven@ivn-west-
friesland.nl
 
Zaterdag 15 februari 
Volwassenactiviteit: Knotten ergens in de regio De knot-
werkgroep maakt het landschap mooier en zorgt voor be-
houd van knotbomen. Informatie Rob Rijswijk, 0228 561
642.
 
Zondag 16 februari
Volwassenen en grotere kinderen: Lente in de lucht? Is het
voorjaar al begonnen in het Zanddepot? O.l.v. gids Geert
Veldhuis valt er genoeg te ontdekken. Verzamelen om
14.00 uur bij het hek van SBB. Kosten € 2,- p.p. en laarzen
aanbevolen. Aanmelden niet nodig.
 
Woensdag 19 februari
Jongerenactiviteit: Uilen en braakballen pluizen Vanaf 10
jaar of jonger (met begeleiding). Ria de Graaf en Huub
Veldhuijzen helpen bij het uilen-ballen pluizen. Tijdens deze
klus hoor je veel uilenweetjes. Van 18u30 tot 20.30 uur in
de Terpzaal, Streekbos Paviljoen. Kosten € 2,- per kind incl.
consumptie. Pincet, tandenborstel en eventueel een loep
meenemen. Aanmelden niet nodig.
 
Zaterdag 22 februari 
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater Help
mee om de flora en fauna te determineren. Start om 9.00
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 403 927 03.
 
Zondag 23 februari
Volwassenen- en jongerenactiviteit: Lezing Boswachter
een droombaan? Mikal Folkertsma, IVN-  er en boswachter
in de Oostvaardersplassen komt over dit dynamische ge-
bied vertellen tijdens haar foto/filmpresentaties in de
Terpzaal van het Streekbos Paviljoen. Een om 14.00 uur
en een herhaling om 15.00 uur. Kosten € 2,- p.p. Aanmelden
via publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl
 
Zaterdag 29 februariVolwassenactiviteit: Knotten er-
gens in de regio De knotwerkgroep maakt het landschap
mooier en zorgt voor behoud van knotbomen. Informatie
Rob Rijswijk, 0228 561 642.
 
Zondag 1 maart
Volwassenenactiviteit: Natuurwandeling gezond Energie
opdoen tijdens een stevige voorjaarswandeling door het
Streekbos. Motto: natuur-duurzaamheid-hergebruik; aan-
bevolen door Astrid Bijster. Aanvang 14.00 uur in het
Streekbos Paviljoen. Kosten € 2,- p.p., aanmelden niet
nodig.
 
Donderdag 5 maart
Volwassenactiviteit: Natuurwerkmiddag Egboetsterrein
Start 14.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie Ria de Graaf, 06 403
927 03
 
Zaterdag 7 maartVolwassenactiviteit: Knotten ergens in
de regio De knotwerkgroep maakt het landschap mooier en

zorgt voor behoud van knotbomen. Informatie Rob Rijswijk,
0228 561 642.
 
Zondag 8 maartVolwassenenactiviteit: (Moes)tuin met
avontuur Infomiddag over tuinieren in de Terpzaal bij IVN
in Streekbos Paviljoen door hovenier Sander Hoogland.
Presentatie om 14.00 en om 15.00 uur. Kosten € 2.- p.p.
Aanmelden niet nodig.
 
Maandag 9 maart
Jaarvergadering IVN West-Friesland Start om 19.30 uur
voor leden in de Terpzaal Paviljoen. Na afloop bijpraten met
een hapje en drankje.
 
Woensdag 11 maart
Volwassenactiviteit: Lezingavond Onvergetelijk IJsland
Aanvang 20.00 uur in de Terpzaal Streekbos Paviljoen.
Gefilmd reisverslag van Tjalling James over de spectacu-
laire natuur van IJsland. Kosten € 5.- p.p. incl. koffie/thee.
Aanmelden uiterlijk 6 maart via j.l.verhoeven@ivn-west-
friesland.nl
 
Zaterdag 14 maart
Volwassenactiviteit: Knotten ergens in de regio De knot-
werkgroep maakt het landschap mooier en zorgt voor be-
houd van knotbomen. Informatie Rob Rijswijk, 0228 561
642.
 
Zaterdag 14 maart
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos Verzame-
len 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Van 9.30
uur tot de middag inventariseren in het Streekbos. Informa-
tie Hans Verhoeven, 06 189 039 22.
 
Zaterdag 14 maart
Volwassenenactiviteit: NL-Doet dag in het Egboetswater
De werkgroep Egboetswater zoekt natuurklussers. Het is
groen, gratis en gezond en gezellig met koffie en snert.
Aanvang 9.00 uur tot 14.00 uur. Opgave Ruud Dijkstra tel.
06 1250 99 53 of per mail r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl
 
Zondag 15 maart
Gezinsactiviteit: Bomenwandeling 18 mrt is het Boomfeest-
dag en IVN heeft hart voor bomen. Samen met IVN-speci-
alisten Henk Lanting en Carla Moonen leer je tijdens een
wandeling veel bomenweetjes. Kosten € 2,- p.p. kinderen
gratis. Verzamelen om 14.00 uur bij IVN in Streekbos Pa-
viljoen. Aanmelden niet nodig.
 
Zaterdag 21 maart Wereldwaterdag
Volwassenenactiviteit: Koopmanspolder Een vroege wan-
deling door een uniek natuurgebied aan de rand van het
IJsselmeer. Dus veel (water)vogels te verwachten tussen
8.00 en 11.00 uur met vogelgids Marco v.d.Lee. Kosten
€ 2.- p.p. Aanmelden niet nodig. Verzamelen op de parkeer-
plaats bij de Bosmanmolen in de Koopmanspolder (naast
de Vooroever).
 
Zondag 22 maart
Kinderactiviteit: met hout Bestemd voor jongeren van 8-12
jr, ouders zijn ook welkom. Olv Suzan Neefjes een houtfi-
guurtje maken met materiaal uit het bos. Verzamelen bij
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IVN in Streekbos Paviljoen om 13.30 uur. Doe oude kleren
aan en neem een klein krukje mee als je die hebt. Kosten:
€ 1,- per kind, aanmelden publieksactiviteiten@ivn-west-
friesland.nl
 
Zaterdag 28 maart
Volwassenactiviteit: Knotten ergens in de regio De knot-
werkgroep maakt het landschap mooier en zorgt voor be-
houd van knotbomen. Informatie Rob Rijswijk, 0228 561
642.
 
Zaterdag 28 maart
Gezinsactiviteit: Egels van de Bonte Piet Na uitleg over het
egelleven zullen de opvangegels worden uitgezet tijdens
de wandeling olv Ria de Graaf door het Egboetsterrein.
Aanvang 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Kosten € 2,- p.p. kinderen
gratis. U kunt ook een Egel adopteren bij de Bonte Piet.
 
Zondag 29 maart 
Volwassenen: Lezing Weidevogels en nestbescherming
Geert Pietersen zorgt samen met een grote groep vrijwilli-
gers al jarenlang voor de overleving van weidevogels, want
ze hebben het moeilijk. Zijn fotopresentatie " met verhalen
uit het veld" wordt om 14.00 en om 15.00 uur in de Terpzaal
Streekbos Paviljoen vertoond. Kosten € 2.- p.p. Aanmelden
niet nodig.

Van de bestuurstafel
 
Geert Veldhuis
 
Als er wrijving is, ontstaat warmte. Zo heeft het bestuur zich
behoorlijk warm gewreven aan alle gebeurtenissen en
overleggen, die er de afgelopen maanden geweest zijn:
In de maand september,
- Besprekingen met Orion, met IJgenweis en met de ge-
meente Stede Broec in de personen van Cor Groot van
gebouwenbeheer en Nico Slagter, wethouder.
- Overleggen met de bestuursvertegenwoordigers van onze
IVN zusterverenigingen in de provincie, en met de bestuur-
ders van MAK/Blokweer en de Witte Schuur, de andere
NME organisaties in West-Friesland.
- Verder het vrijwilligers uitje naar het Wadden Center aan
de Afsluitdijk met 30 personen en de World Clean-up Day.
- En niet te vergeten de start van de Natuurcursus, georga-
niseerd door het Cursusteam met 18 cursisten en de
Jeugdcursus van Jolanda Schut en Ilse Obdam met 12
kinderen.
In de maand oktober:
- Vrijwilligersmarkt georganiseerd door Vrijwilligerspunt te
Hoorn, bemand door Tjalling en Geert P.
- Halfjaarlijks overleg met de coördinatoren van alle werk-
groepen.
- Bestuursvergadering zonder onze penningmeester: Co-
lette is in verband met haar gezondheid een half jaar (nov
2019 t/m april 2020) vrijgesteld als direct aanspreekpunt
voor de financiën Dit wordt tijdelijk overgenomen door de
voorzitter, die echter achter de schermen wel 1x per week
met haar overlegt en de nodige financiële acties onder-
neemt.
- Kunstgebeuren.nl voorheen Kunstuitleen De Waag
schenkt 2 schilderijen ter verkoop, waarvoor door het be-
stuur een plan uitgedacht is.
- Bijwonen Atelier Verkenning Energiestrategie West-
Friesland: de 7 Westfriese gemeenten willen in 2040 een
energieneutraal West-Friesland.
In de maand november:
- Afronding van de Natuurcursus 2019.
- De nota's van RegioControl over 2019 voor aanrijden en
aanzetten om 23.00 van door IVN-leden niet of verkeerd
ingesteld alarm. Kosten 5 x € 70,- : Wrevel, wrijving en
koorts bij de penningmeester.
In de maand december:
- Laatste kans om een VOG gratis aan te vragen via de
vereniging.
- Iedereen een fijn Sinterklaasfeest gewenst en welke kleur
Zwarte Piet ook mag hebben, laten zijn vingers "groen" zijn.
- Moge ook het Kerstfeest voor ieder in de juiste stemming
verlopen!
In de maand januari:
- Op 12 januari kunnen we elkaar het beste wensen voor
2020 op onze nieuwjaarsbijeenkomst, die we ook dit jaar
laten voorafgaan door een nieuwjaarswandeling door ons
geliefde Streekbos. Als teken van aanhalen van onze
banden en resultaat van hernieuwd overleg hebben de
besturen van IVN en KNNV besloten deze activiteiten voor
leden van beide verenigingen open te stellen en samen te
organiseren.

Oproep
 
Marianne Ouwerkerk
 
De werkgroep Natuurkoffer geeft presentaties in zorginstel-
lingen aan licht tot zwaar demente cliënten. Door middel
van ruiken, proeven en voelen laten we deze mensen de
natuur beleven. Het geeft altijd weer een tevreden gevoel
als mensen blij worden en reageren op prikkels die je hen
aanbiedt. Onze werkgroep bestaat op dit moment uit 6
actieve gidsen: 3 gidsen die t.z.t. weer actief worden en 1
reserve.
 
U begrijpt dat wij zeer dringend behoefte hebben aan vrij-
willigers die deze mensen een fijne middag willen bezorgen.
Als het u aanspreekt neem dan contact op met:
Marianne Ouwerkerk: 0228-582303 - 06 27191912 of
Ria de Graaf: 0227-545216 - 06 40392703
Email: natuurkoffer@ivn-westfriesland.nl

Blauwkopmees
 
Limerick van Rikkert Zuiderveld
 
Een blauwkopmees uit Abbenes
zong in haar vrije tijd Jazz,
waaronder "Rhapsody in Blue"
en ook "I'am feeling blue for you"
en soms, wat aan haar drukke baan lag,
"Blue Moon" op een blauwe maandag.
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Vrijwilligersuitje 28  septem-
ber 2019
 
Astrid Bijster 
 
Met maar liefst 30 actieve vrijwilligers gingen we dit jaar
naar het Waddencentrum op de Afsluitdijk. Anna Frederiks
en Astrid Bijster hadden het georganiseerd. We werden
onthaald met koffie en gebak en kregen de gelegenheid om
de tentoonstelling te bezoeken. Dat is best de moeite waard
en dus een reden om nog eens terug te komen. Het is ook
mogelijk om op het dak te gaan staan om de Waddenzee
en het IJsselmeer te bekijken.
 
We hadden een zilte lunch besteld voor de hele groep. Het
"zilte" sloeg misschien op de Makreel, maar er waren ook
kroketten, divers beleg, broodjes en suikerbrood. Lekker!
 
Na de lunch gingen we op pad met een gids over de snelweg
heen naar de Waddenzeekant. We kregen op - deze toch
wel ongewone plek - uitleg over de vismigratierivier die
wordt aangelegd. Het is de bedoeling dat vissen gemakke-
lijker van en naar de Waddenzee kunnen om zich voort te
planten. Veel vissen vertonen een dergelijke trek en door
onder andere de Afsluitdijk is het voor vissen heel moeilijk
geworden om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Vooral
kleine visjes hebben het moeilijk.
 
Weer terug over de snelweg met zijn langsrazende auto's,
keken we aan de IJsselmeerkant langs het Kazemattenmu-
seum. Je kreeg een goed beeld waar de vismigratierivier
gaat komen. En nu maar hopen dat de vismigratierivier goed
gaat werken en geen luilekkerland wordt voor vogels op
zoek naar een lekker visje. Dat zal beslist gebeuren, maar
hopelijk zijn er zoveel vissen dat er nog genoeg kunnen
ontsnappen. Het zou leuk zijn om een keer te gaan kijken
als het project helemaal af is en werkt.
 
Al met al hebben we een goed beeld gekregen. Volgend
jaar gaan we weer wat stille natuur bewonderen zonder
langsrazende auto's. Zelf vond ik het heel leuk. Uit mezelf
was ik niet zo snel gaan kijken. Tot volgend jaar tijdens het
volgende Vrijwilligersuitje.

De verrassingsvondst: Gestreept nestzwammetje (Cyathus
striatus)
foto: Wil Stelling

De groep rondom de gids foto: Astrid BijsterDe vismigratierivier foto: Astrid Bijster

Cursusnieuws
 
Astrid Bijster 
 
In het najaar van 2019 werden 2 cursussen georganiseerd.
Een Natuurcursus (voorheen Groencursus) voor volwasse-
nen met 18 deelnemers. De lessen bestonden uit insecten,
planten, vogels, bomen, landschap en paddenstoelen. Er
waren 4 excursies bij.
Voor het eerst werd ook een jeugdnatuurcursus georgani-
seerd door Ilse Obdam en Jolanda Schut. Op 5 zondag-
ochtenden gingen de 12 kinderen aan de slag met water-
diertjes, vogels, vleermuizen, herfst en uilenballen pluizen.
De opzet van deze cursus zag er goed uit en er is veel werk
in gestoken door Ilse en Jolanda.
 
Voor 2020 zijn de plannen nog niet klaar op het moment
van het inleveren van de copy voor deze Winteralchemilla.
Cursussen zullen worden aangekondigd in een volgend
nummer van de Alchemilla. Het is wel al bekend dat de
KNNV bij de Witte Schuur in Enkhuizen een vogelcursus
gaat organiseren. Zie elders in dit blad.
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Vogelcursus in MEC De Witte
Schuur
 
Vogelcursus start op 17 maart
 
Op 17 maart start er een vogelcursus in MEC De Witte
Schuur. De cursus is bestemd voor iedereen die meer over
vogels wil weten. Er worden onderwerpen zowel in theorie
als praktijk behandeld: hoe herken je een vogel? De topo-
grafie van de vogel (bouw, kenmerken, geluid) herkennen
van gezang, wat is een goed vogelboek en welke informa-
tie kun je er in vinden, welke kijker is geschikt?
Er wordt speciale aandacht aan de tuin, weide- en water-
vogels gegeven. Baltsen is het gedrag dat vogels vertonen
in het voorspel. Dit gaat meestal gepaard met een specia-
le zang of roep. 
 
De cursus wordt gegeven in samenwerking met de KNNV
afd. Hoorn door professionele docenten en deskundige
vogelaars op dinsdagavonden: 17, 24, 31 maart en 7 april
van 19u30 tot 21u30 in MEC De Witte Schuur, Wilhelmina-
plantsoen 2 te Enkhuizen. De zaterdagexcursies zijn op 21,
28 maart en 4 en 11 april. Belangstelling? Geef je alvast op
ofra@mec-dewitteschuur.nl of bel 0228 320310.
 
Deelname aan deze cursus bedraagt € 80,-. Jongeren tot
18 jaar, studenten en leden van de KNNV afd. Hoorn en
IVN West-Friesland krijgen 10% korting. Dit is inclusief
lesmateriaal en exclusief de reiskosten tijdens de excursies.

foto: aangeleverd door MEC
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grafisch ontwerp

& illustratie

Lisbeth  

van Lintel

post@lisbethvanlintel.nl 

06-222 334 11

www.lisbethvanlintel.nl

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

De boekenkringloop
 
Geert Veldhuis 
 
Boeken, boeken en nog eens boeken.
 
De 2e hands boekenmarkt van het IVN beantwoordt geheel
aan de ondertitel van het IVN n.l. Duurzaamheid: welk boek
gunnen we nu geen 2e of 3e leven of beter 2e of 3e lezer?
Soms al ver voor de datum van de markt worden boeken
door particulieren aangeboden, die niet alleen hun boeken
(deels) kwijt willen, maar ook het IVN een warm hart toe-
dragen.
 
Een behoorlijk deel van de aangeboden boeken wordt een
dag vóór de markt in het SP afgeleverd en vormt dan al een
muur van boeken. De afgelopen IVN-boekenmarkt kwamen
de boeken echter voor een groot deel van de overgebleven
boeken van de boeken- en rommelmarkt van de Ned Her-
vormde Kerk van Andijk. Daar hadden ze de boeken weer
uit de kringloopwinkel van Dorcas in Andijk gekregen.
 
Diverse vrijwilligers komen dan de dag vóór de markt de
boeken rubriceren: romans, thrillers, reizen, koken, ge-
schiedenis, westfries, kinderboeken etc worden bij elkaar
gezet zodat de bezoekers gemakkelijk iets van hun gading
kunnen vinden. Uiteindelijk wordt er ongeveer 10 % van de
boeken verkocht en blijft er dus 90% over! En ook deze
boeken worden weer onderdeel van de kringloop: de kin-
derboeken worden aan een basisschool aangeboden, maar
de rest van de boeken gaan naar de volgende boekenmarkt:
de Protestantse Kerk van Enkhuizen, of een kringloopwin-
kel als BestGoed in Enkhuizen of Noppes in Grootebroek
of eventueel terug naar Dorcas in Andijk. En dan is de cirkel
weer rond en hebben we meegewerkt aan de circulaire
economie.
 
Duurzaam of verhinderen we zo de economische groei? De
afgelopen boekenmarkt op 24 november j.l. heeft toch maar
weer € 350,- opgebracht met dank aan Jans, Toos, Henny,
Elke, Jan en Geert. Daarnaast zijn we dank verschuldigd
aan Rob den Hartog, die een grote vinylplatenverzameling
met veel jazz muziek ter verkoop heeft aangeboden en
daarmee voor een groot deel van de opbrengst heeft bijge-
dragen.

Doffer
 
Limerick van Rikkert Zuiderveld
 
Een doffer op het consulaat
wordt dagelijks met raad en daad
terzij gestaan door een duifje, dat
daarvoor een type-diploma had
en 's avonds dook zij met de doffer
in de diplomatenkoffer.
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