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Colofon
De Alchemilla verschijnt viermaal per jaar in een oplage
van 375 exemplaren.
Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
is een landelijke vrijwilligersvereniging met regionale
afdelingen.
Omdat de IVN afdeling West-Friesland ervan overtuigd
is dat werken aan een gezond leefmilieu belangrijk is
voor ons, voor kinderen en voor u, houdt het zich bezig
met allerlei natuuractiviteiten.
Het lidmaatschap kost € 24 per jaar. U ontvangt dan dit
afdelingsblad en het landelijke IVN-blad Mens en Natuur.
De Alchemilla wordt gedrukt bij Editoo B.V. in Arnhem
Kopij naar redactie@ivn-westfriesland.nl

Bestuur
Voorzitter: Geert Pietersen
T: 0228 523565
E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Secretaris/Penningmeester: Gé Kenter
T: 0228 513362
E: g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl
Rekeningnummer: 
IBAN/Rekeningnummer: NL13 RABO 0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
 
Leden van Bestuur:
Astrid Bijster
T: 0229 275673
E: a.bijster@ivn-westfriesland.nl
Eleonora de Boer
T: 06 54254117
E: e.de.boer@ivn-westfriesland.nl
Pieter Hermans
T: 0228 317569
E: pccj.hermans@ivn-westfriesland.nl
Ruud Dijkstra
T: 06 1259953
E: r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl
Geert Veldhuis
T: 06 52618372
E: g.r.veldhuis@ivn-westfriesland.nl

IVN afdeling West-Friesland
NME centrum: Streekbos Paviljoen
Postadres: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel
Telefoon: 0228 520486
Email: info@ivn-westfriesland.nl
Website: www.ivn-westfriesland.nl
Facebook: www.facebook.com/ivnwestfriesland
Twitter: https://twitter.com/ivnstreekbos
Nummer KvK: Noordwest-Holland 40624859
RSIN-nummer: 809409914
ANBI: www.ivn-westfriesland.nl/ANBI
Het NME centrum is iedere zondag geopend van 
13.00 - 17.00 uur
Dependance: 
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud

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

Redactie Alchemilla:
Hans Verhoeven, T: 0228 515137
E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl 
Michelle Prins, T: 06 22049814
E: m.prins@ivn-westfriesland.nl
Lisbeth van Lintel, T: 0228 517005
E: l.van.lintel@ivn-westfriesland.nl
Joke Tilgenkamp, T: 0229 235101
E: j.f.tilgenkamp@ivn-westfriesland.nl
 
Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis (zie bestuur)
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten/Scholenwerk: Frieda Bus
T: 0228 541489, E: f.bus@ivn-westfriesland.nl
Ledenadministratie/Website: Rob den Hartog
T: 0228 517593, E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: Han Oranje
T: 0228 523266, E:h.oranje@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen (zie Bestuur)
Werkgroep Knotten : Rob Rijswijk
T: 0228 561642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Ecoproject: Louis van Wegen
T: 0228 316825, E: l.van.wegen@ivn-westfriesland.nl
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus
T: 0228 720119, E: d.greydanus@ivn-westfriesland.nl
Inventarisatie Streekbos: Hans Verhoeven
T: 0228 515137, E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Egboetje: Ruud Dijkstra (zie bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228 315307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer: Marianne Ouwerkerk
T: 0228 582303, E: m.ouwerkerk@ivn-westfriesland.nl

Foto's
Foto voorkant:
Witte reus op Braam in het Ecoproject
Foto:Hans Verhoeven
 
Foto achterkant:
Gevlekte orchis op de Zuidoever in het Ecoproject
Foto: Hans Verhoeven
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Landschap Noord-Holland, de NME-centra en het bestuur-
lijk overleg tussen alle IVN-afdelingen in Noord-Holland. Ze
dragen allemaal bij aan een goed functioneren van ons
vrijwilligerswerk.
 
En nu neem ik afscheid als voorzitter van IVN West-
Friesland. Hierbij wil ik alle vrijwilligers bedanken voor de
steun en het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven als
jullie voorzitter. Het was niet altijd een gemakkelijke klus,
maar ik heb het wel met plezier gedaan en kijk er met vol-
doening op terug. Per 1 september draag ik de hamer met
een gerust hart over aan onze nieuwe voorzitter Geert
Veldhuis en ga ik weer door als coördinator van onze
weidevogelwerkgroep.

Laatste voorwoord
 
Geert Pietersen
 
Dat is het, per 1 september draag ik na 5 jaar het voorzit-
terschap van IVN West-Friesland over aan mijn opvolger
Geert Veldhuis. Het voelt alsof deze periode is voorbij ge-
vlogen, maar er is toch wel heel veel gebeurd en tot stand
gekomen.
 
In dit voorwoord een korte terugblik op wat er allemaal
is gepasseerd:
 
- IVN was net verhuisd naar het Streekbos Paviljoen en de
nieuwe bewoners moesten nog aan elkaar wennen. Dat
had tijd en aandacht nodig, maar nu hebben alle bewoners
hun plek wel gevonden. Ik was onder de indruk van alle
activiteiten die door de werkgroepen werden uitgevoerd,
maar er waren ook wel punten van aandacht.
- De overheid trok zich steeds meer terug uit de ondersteu-
ning van vrijwilligerswerk. Dat wisten we op te vangen met
meer betaalde activiteiten en sponsoring. 
- Het toezicht op veiligheid en naleving van regels werd
steeds strenger. Dat betrof ook onze boot die na keuring
niet aan de vereiste normen bleek te voldoen. De boot
moest worden aangepast aan de nieuwe eisen. Gelukkig
hadden we de middelen om dat te kunnen betalen en vol-
doet de Wilskracht aan alle eisen die aan een rondvaartboot
worden gesteld en kan ze weer jaren dienst doen voor onze
rondvaarten.
 
En er gebeurde veel meer:
- De plas in het Ecoproject die was dichtgeslibd, werd met
een grote ingreep uitgediept. Dit om deze plas weer te laten
voldoen aan z'n oorspronkelijke bestemming.
- Door veroudering, maar vooral vandalisme was een nieuw
onderkomen nodig voor onze boot. Op basis van ideeën
van IVN ers, met medewerking van het RSW en steun van
sponsors konden we vlak naast ons gebouw een nieuw
boothuis realiseren waarin de boot veilig ligt en dat prachtig
in het landschap past.
- Recent is een toiletvoorziening in Het Egboetje aangelegd.
Dit zijn allemaal zaken die nodig zijn om ons vrijwilligerswerk
te kunnen doen. Maar de kern waar IVN voor staat is na-
tuureducatie- en beleving en duurzaamheid. Daar is de
afgelopen jaren volop aandacht aan gegeven door het or-
ganiseren van activiteiten voor jong en oud, excursies en
lessen voor scholen. Daarvoor zijn deskundige mensen
nodig. Vanwege de grote vraag hebben we naast onze
reguliere cursussen in de afgelopen 5 jaar maar liefst twee
Natuurgidsenopleidingen gegeven waarin twee maal 24
nieuwe natuurgidsen zijn opgeleid.
 
IVN West-Friesland is een grote vereniging. Daarom heb-
ben we ook aandacht besteed aan beleid, structuur en
samenhang en is er een beleidsplan voor de komende jaren
gekomen dat door de Algemene Leden Vergadering is
goedgekeurd. Zo weten alle leden waar we de komende
jaren voor staan en hoe we onze plannen willen uitvoeren.
 
Tenslotte noem ik de externe contacten die wij onderhou-
den zoals die met gemeenten in West-Friesland, het RSW,

Cursusnieuws
 
Astrid Bijster 
 
Op het moment dat deze Alchemilla verschijnt is de Natuur-
gidsenopleiding 2017-2018 afgerond. Vanaf eind april tot 2
juni hebben 6 groepen een eindpresentatie gegeven van
ongeveer een half uur per persoon en daarna zijn we naar
Texel gegaan voor een gezellig afsluitend weekend en de
diploma-uitreiking. Hopelijk weten de nieuwe natuurgidsen
een fijn plekje te vinden binnen onze IVN-afdeling waar ze
mee kunnen doen aan onze activiteiten.
 
Het was niet mogelijk om een verslag en foto' s van de
laatste fase van de Natuurgidsenopleiding in deze Alche-
milla te krijgen, maar in het herfstnummer is er tijd en
ruimte voor foto' s van onze geslaagden en een verslag.
 
Ondertussen denken we al na over cursussen in het najaar.
Onze plannen zijn de volgende:
 
Schoolgidsencursus: Het cursusteam gaat samen met de
schoolgidsengroep een schoolgidsencursus organiseren.
De cursus bestaat uit 8 theorieavonden, die door het cur-
susteam worden georganiseerd. Tussen de theorielessen
door doen de cursisten praktijkopdrachten bij de schoolgid-
sengroep.
Er zijn 4 lessen in het najaar van 2018 en 4 lessen in het
(vroege) voorjaar van 2019. In de drukke maand december
zijn er geen cursusavonden.
Data Schoolgidsencursus 2018-2019: 16 oktober 2018, 3
november 2018, 20 november 2018, 15 januari 2019, 29
januari 2019, 12 februari 2019, 5 maart 2019 en 19 maart
2019.
De cursus is bedoeld om nieuwe schoolgidsen op te leiden
en om bestaande schoolgidsen, die dat willen, een bredere
basis te geven.
 
Maximum aantal deelnemers: 20, Cursuskosten: € 75,00
per persoon. Daarnaast willen we dat de deelnemers lid zijn
van het IVN.
 
Meer informatie over de schoolgidsencursus bij Astrid
Bijster of bij cursussen@ivn-westfriesland .nl
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Het Ecoproject digitaal
 
Louis van Wegen
 
In 2017 hebben de leden van de werkgroep een concept
gemaakt voor een meerjarenplan. Het is een bundeling van
alle informatie over het Ecoproject als onderdeel van het
natuurnetwerk in het Streekbos en omgeving. Het gebied
wordt beheerd als optimale plek voor natuureducatie
dankzij de locatie nabij het Streekbos Paviljoen met extra
kwaliteiten ten opzichte van de directe omgeving zoals meer
rust en biodiversiteit.
Deze conceptteksten zijn niet makkelijk om te begrijpen en
daarom zoeken we manieren om de informatie voor een
breed publiek toegankelijk te maken. De gebruikelijke
manier is het organiseren van excursies en lezingen;
daarmee gaan we door. Over het Ecoproject zijn ook teksten
en foto’s te vinden op de website van het IVN, ook prima.
Meer eigentijds is het maken van educatieve vlogs zoals te
vinden zijn op Youtube, apps zoals www.pickup10.org en
dergelijke.
 
Landschap Noord-Holland heeft ons bijgestaan in het
maken van het conceptplan en wil ons ook ondersteunen
in het verder uitwerken en vergroten van draagvlak middels
beeld met gesproken tekst, enzovoorts. Meer draagvlak kan
leiden tot meer verzoeken om excursies in het Ecoproject
en omgeving, meer vraag naar deelname aan beheerwerk
zoals hooien en snoeien, verzoeken om advies voor het
vergroenen van de eigen tuin of openbaar groen grenzend
aan de tuin, enzovoorts.
 
Leden van het IVN die mee willen doen met het beheer en
mee willen denken over de toekomst van het Ecoproject,
kunnen de concepttekst toegestuurd krijgen. Aanvullingen
en suggesties zijn welkom en niet geschoten is zeker mis.
We leven in een tijd waarin verlies van biodiversiteit dage-
lijks nieuws is. Als IVN-lid actief worden in het Ecoproject
is een manier om op een praktische manier bij te dragen
aan verbetering. Het definitieve plan wordt op termijn
voorgelegd aan het IVN-bestuur en daarna aan het RSW.

 
De diverse biotopen van het Ecoproject hebben elk hun
eigen beheer. Deze glooiende oever is een overgang van
bosrand naar rietkraag. Het wordt elk voorjaar gemaaid en
gehooid door vrijwilligers zoals beiden op de foto op 26 mei
2018. Dit beheer leidt tot meer biodiversiteit, in dit geval o.
a. meer Penningkruid en Moerasspirea. In de rest van het
Streekbos en omgeving wordt niet gemaaid en afgevoerd,
maar  geklepeld waarna de vermalen vegetatie als pulp blijft
liggen. Klepelen en de pulp laten liggen is gangbaar, omdat
het op korte termijn goedkoper is hoewel de biodiversiteit
afneemt. Bij duurzaamheid gaat het om de lange termijn
met behoud of toename van de biodiversiteit die tot kosten-
besparingen leiden. 
 
De werkgroep neemt de vrijheid om, vooruitlopend op
vaststelling van de definitieve versie door het bestuur,
deelplannen te maken en uit te voeren. Een deelplan dat
gemaakt kan worden is bijvoorbeeld het maken van reliëf
en het verschralen van de weide tegenover de beestenboet.
Het doel hiervan is toename van variatie aan planten en de
bloeitijd verlengen tot in de herfst. Een ander plan betreft
het uitbesteden van beheerwerkzaamheden aan een pro-
fessional. Vergelijk het met de schoonmaakwerkzaamhe-
den van het Streekbos Paviljoen die niet door vrijwilligers,
maar door een betaalde kracht verricht worden. Sommige
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het werken met een
bosmaaier is meer iets voor een hovenier dan voor een
vrijwilliger. Het betrekken van hoveniers bij ecologisch
beheer van het openbare groen is ook een vorm van na-
tuureducatie en dat is waar het onze organisatie om gaat!

 
In het bosvak waar de linde geplant is in 2015 stond dit
voorjaar i.p.v. Kleine kaardebol meer Look-zonder-look in
bloei dan gebruikelijk. Op deze plek naast de plas is wat
meer Riet weggemaaid waardoor er veel meer Pinkster-
bloemen zijn gaan groeien. In april van dit jaar is het
Oranjetipje waargenomen in het Ecoproject, zelfs een
wijfje. Wellicht dat dit direct samen hangt met de toename
van Pinksterbloemen en de Look-zonder-look, zeker weten
doe je het nooit…..
 
De pro’s en contra’s van het huidige beheer 
Ruim twintig jaar werkt het IVN samen met het Recreatie-
schap Westfriesland (RSW) om van het Ecoproject een plek
te maken met meer biodiversiteit. Verschillende planten-
soorten zoals de Dotterbloem, Gevlekte rietorchis en Grote
ratelaar groeien hier nu al vele jaren waaruit we de conclu-
sie trekken dat we goed bezig zijn.
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Er zijn ook plekken waar het beter kan, zoals bijvoorbeeld
de Paddenpoel die steeds meer schaduw krijgt van de
Lijsterbes en de Zomereik die op de Zuidoever staan. Deze
schaduw gaat ten koste van de ontwikkeling van padden,
kikkers enz. Aan de noordzijde van de Paddenpoel is
ruimte voor het planten van een jonge Zomereik. Wanneer
deze groter is geworden kan de eik die te veel schaduw
werpt op de Paddenpoel geveld worden. Dit idee kan op-
genomen worden in het toekomstplan als deelplan.
 
Nog een voorbeeld is het bosvak naast de Zuidoever, dus
bij de ingang aan de kant van het Streekbos Paviljoen. De
hoge bomen van dit bosvak werpen tot laat in de middag
hun schaduw op de oever. Deze schaduw gaat ten koste
van de ontwikkeling van Rietorchissen, Grote ratelaar en
andere plantensoorten.  Eigenlijk zou dit bosvak langs het
pad geen hoge Zwarte elzen, maar een kraag van struiken
en lage bomen moeten hebben zodat er minder schaduw
op de Zuidoever valt. Dat kan door de Zwarte elzen te
kappen en te vervangen door Lijsterbes, Hondsroos, Mei-
doorn, Taxus e.d. Een deelplan voor deze wijziging kan
gemaakt worden als daarvoor draagvlak is.
 
Dat draagvlak belangrijk is valt onder meer te leren van de
landelijke discussie over de grote grazers in de Oostvaar-
dersplassen. Hoog oplopende emoties over het beheer van
het Ecoproject hebben we gehad n.a.v. het ringen van
Zwarte elzen binnen het bosvak dat zoveel schaduw werpt
op de Zuidoever. In het Noord-Hollands Dagblad verscheen
op 21 maart 2017 een bericht over bezoekers van het
Ecoproject die alarm sloegen omdat we deze Zwarte elzen
geringd hadden.
Van deze ervaring weten we nu dat het beter is om een
filmpje paraat te hebben over het nut van bomen ringen en
ter plaatse, bij de geringde bomen, hiernaar te verwijzen.
Educatiever kun je het bijna niet bedenken!

 
Een geringde Zwarte els sterft langzaam als gevolg van het
ringen waardoor de Es meer ruimte krijgt om zich te  ont-
wikkelen.
 
Natuur- en Recreatieplan
Voor de zeven samenwerkende Westfriese gemeenten is
in 2016 een Natuur- en Recreatieplan gemaakt. De op-
drachtgever was het Recreatieschap Westfriesland die
onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van het
Streekbos en daarmee dus ook beheerder voor het Eco-
project.

Het Landschapsplan Westfriesland 1999 wordt in dit plan
geëvalueerd. Geschreven wordt: “Op het gebied van eco-
logie is een aantal nieuwe- en ecologische verbindingszo-
nes gekomen. Maar de natuurdoelen zijn niet allemaal
gehaald. Ook voor landschap zijn de resultaten beperkter”.
De Ecologische verbindingszone tussen de Kadijk en na-
tuurgebied De Ven is niet gerealiseerd, maar wel gewenst
als versterking van het natuurnetwerk.
 
Enkele punten uit het nieuwe plan voor de aankomende
tien tot vijftien jaar:
1.      Behouden en ontwikkelen van biodiversiteit, niet door
toevoegen van grootschalige
gebieden ,maar door kwalitatieve verbetering in het be-
staande groenareaal.
2.      Uitbreiden en herinrichten van natuurvriendelijke
oevers.
3.      Aanleggen van kruiden- en bloemrijke bermen en
weiden.
4.      Inwoners van de regio bewust maken hoe zij de natuur
een handje kunnen helpen in hun eigen tuin en directe
omgeving.
5.      Door het integraal mee koppelen van natuurdoelstel-
lingen in projecten kan de biodiversiteit worden behouden
en verder ontwikkeld.
6.      Natuuropgaven kunnen worden gecombineerd met
recreatieve doelstellingen.
7.      Over tien tot vijftien jaar heeft de biodiversiteit in
Westfriesland een impuls gekregen.
8.      Weidevogels hebben het er goed doordat inrichting
en beheer in delen van Westfriesland goed is afgestemd
op hun behoeften.
9.      De inwoners van dorpen en steden weten hoe zij met
groen in hun woonomgeving kunnen bijdragen aan een
grotere biodiversiteit.
 
 
In punt 1 leggen de gemeenten zich vast op het verbeteren
van het huidige beheer in het bestaande openbare groen.
In Ursem is momenteel discussie tussen de gemeenteraad
en het college over het behoud van de biodiversiteit van
Oersheim waar een IJsvogel broedde (NHD 26 mei 2018).
In Enkhuizen is moerasgebied ’t Sluftertje, Noordelijk van
de sportvelden aan het IJsselmeer,  afgelopen voorjaar
verdwenen onder een dikke laag modder die onder meer
overbleef bij de aanleg van de Westfrisiaweg. In beide
gevallen zijn er door raadsleden vragen over gesteld. Uit
de antwoorden blijkt echter niet dat er vanzelfsprekend
gezorgd gaat worden voor compensatie van het verlies van
natuurgebied om de biodiversiteit te behouden. Dit komt
niet overeen met het genoemde punt 1.
 
Het voorzien van commentaar bij de punten 2 t/m 9 gaat in
dit verband te ver. Waar het om gaat is dat de gemeenten
niet alleen maar plannen moeten maken, maar de daad bij
het woord voegen. De gemeenteraad kan er op toezien dat
in het kostenplaatje voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk
(Ursem) of herinrichting van een recreatiegebied (Enkhui-
zen) het verlies van biodiversiteit mee wordt genomen. IVN-
ers kunnen raadsleden benaderen met deze kennis. Lob-
byen is aan de orde van de dag, er zijn steeds meer poli-
tieke partijen om te benaderen, maar natuurliefhebbers
blijven achter bij de meeste andere belangengroepen zoals
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de LTO. Behalve de gemeenten moet ook het bedrijfsleven
met biodiversiteit rekening houden. De bewoners van
Westfriesland zijn kiesgerechtigden die kunnen stemmen
en lobbyen, maar ook klanten van de Rabobank,  bloem-
kooltelers, enzovoorts.
 
Het moet anders en het kan anders. Dat is te zien in het
Ecoproject en het wordt jaarlijks bewezen door het Hoog-
heemraadschap. Deze beheerder laat de eerste vegetatie
van de bermen en slootkanten, bijvoorbeeld op de West-
friese Omringdijk, niet klepelen waardoor er ook geen pulp
achterblijft. Hier laat het Hoogheemraadschap namelijk
maaien en daarna het maaisel afvoeren. Hulde voor deze
werkwijze, een goed voorbeeld voor de zeven Westfriese
gemeenten, zie voor meer informatie de website van HHNK
met de zoektermen ‘maaisel’ en ‘natuur’.
 
Het uitleggen aan een groot publiek wat het verschil is
tussen klepelen en maaien kan veel beter in een filmpje dan
met een artikel in de Alchemilla. Hetzelfde geldt voor ande-
re onderwerpen zoals mogelijkheden om de eigen tuin te
vergroenen met  de juiste plant op de juiste plek, anderen
met hun tuinonderhoud helpen, openbaar groen adopteren,
meehelpen in het Ecoproject of het  Egboetje, ringen,
kappen, knotten, inventariseren, planten herkennen, enzo-
voorts. Via de mobiele telefoon mensen bereiken is een
uitdaging die we kunnen aanpakken of uit de weg gaan,
aan de leden van de vereniging is de keus.
 
Reageren kan via l.van.wegen@ivn-westfriesland.nl

Duurzaamheid
 
Astrid Bijster
 
Kom naar de IVN Regiotour Duurzaamheid op 11 sep-
tember 2018 van 17.30 uur tot 21.00 uur in Amsterdam.
 
Ik was een paar maanden geleden bij een landelijke inspi-
ratiemiddag 'Duurzaamheid & biodiversiteit'  en woonde
daar een lezing van Jan Juffermans bij. Ik werd erg gepakt
door zijn lezing en hoorde dat hij op diverse plaatsen in het
land ook een lezing ging houden. Maar niet bij ons in de
buurt. Hij is echter graag bereid het nog eens te doen in
Amsterdam (hij woont in Boxtel, anders wordt het wel erg
lastig). Ik ga hier zeker heen!
 
De IVN-regiotour in het kort: de 'Duurzame Aarde lezing' 
door Jan Juffermans (de man die de "ecologische voetaf-
druk" naar Nederland heeft gehaald) en workshops die
prikkelen tot discussie en aanzetten tot actie.
Hiernaast leer je IVN-ers uit je regio kennen die ook iets
(willen) doen met duurzaamheid binnen IVN. Voor IVN-ers
zijn deze middagen inclusief soep en broodjes gratis. De
IVN Regiotour Duurzaamheid is er voor alle IVN-ers die
duurzaamheid een warm hart toedragen.
 
Geef je op: www.ivn.nl/regiotourduurzaamheid

Activiteitenoverzicht  IVN
West-Friesland juli t/m sep-
tember 2018
 
Toos Brink en Frieda Bus
 
Zondag 1 juli
Gezinsactiviteit:Natuurpad Ecoproject Streekbos
Douwe Greydanus vertelt over de natuur en het ecologisch
beheer in dit voormalige eiland in het Streekbos dat een
eigen watergebied heeft. Aanvang 14.00 uur bij IVN in het
Streekbos Paviljoen. De speciale uitgave van de Natuur-
padwandeling met veel informatie over het Ecoproject is te
koop bij de IVN-balie voor € 2.
 
Zondag 8 juli
Gezinsactiviteit: Varen met natuurverhalen 
Stap bij schipper Han Oranje in de fluisterboot  Wilskracht
" en ga meevaren door Streekbos en omgeving. Genieten
van zijn verhalen over de agrarische historie en de natuur
onderweg. Verzamelen 14.00 uur bij IVN in het Streekbos
Paviljoen. Kosten € 2,50 p.p. en € 1 per kind. Vooraf aan-
melden bij Han Oranje: 0228 523266 of h.oranje@ivn-
westfriesland.nl
 
Maandag 9 juli
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater
Help mee om de flora en fauna te determineren, verzame-
len om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie en opgave: Ria de
Graaf, 06 40392703.
 
Zaterdag 14 juli
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos 
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie: Hans Verhoeven, 06 189 03922. Van 9.30 uur
tot de middag inventariseren in het Streekbos.
 
Zondag 15 juli
Gezinsactiviteit: Zomers Egboetswater 
Genieten van de kracht en pracht van de natuur tijdens een
rondwandeling o.l.v. IVN-gids Ruud Dijkstra. Start om 13.00
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Dichte schoenen en een lange broek wordt aan-
bevolen.
 
Zondag 22 juli
Gezinsactiviteit: Vroege vogels vaartocht met Fred Weel 
Ervaar de stilte en de vogelrijkdom van de Weelen op de
vroege zondagmorgen tijdens een vaartocht met de IVN-
fluisterboot. Vertrektijd 07.00 uur bij De Schapenstreek, De
Gouw 57a, 1614 MB Lutjebroek. Kosten € 2,50 p.p. en € 1
per kind.
Vooraf aanmelden bij Klaas Slagter :06 49971866.
 
Zondag 29 juli 
Gezinsactiviteit: Tropische vogels
Bewonder de exotische, kleurrijke vogels van Cees Vlaar.
Vanaf 14.00 uur inloopmiddag en informatie over aankoop,
voedsel, verzorging en broedgewoonte bij IVN in de boven-
zaal van het Streekbos Paviljoen.
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Zondag 29 juli 
Volwassenenactiviteit: Zomers Suyderbraeck
Een prachtige wandelexcursie vol natuur en historie olv
IVN-gidsen door een onontdekt "pareltje" vlak bij Hoorn.
Advies: trek stevige schoenen en een lange broek aan.
Verzamelen om 14.00 uur op Zesstedenweg 20a, 1634 DN
Scharwoude.
Opgave/informatie bij Janny Wilkie: 0229 243562 of j.wil-
kie@ivn-westfriesland.nl
 
Zondag 5 augustus 
Gezinsactiviteit: Kriebelbeestjes zoeken
Tussen bladeren en planten beweegt van alles. Een
speurtocht voor jonge onderzoekers en ouders. Ga mee
naar de boomhutten, langs de paddenpoel en vriendelijke
bloemenweide. Op pad met twee enthousiaste IVN-gidsen,
Ria de Graaf en Douwe Greydanus.
Verzamelen om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,
1678 JC Oostwoud.
 
Zondag 5 augustus 
Gezinsactiviteit: Schuitje varen
Vanaf het water beleef je het Streekbos totaal anders. Met
verhalen over de historie en natuur onderweg. Verzamelen
om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Kos-
ten € 2,50 p.p. en € 1 per kind.
Vooraf aanmelden bij Han Oranje: 0228 523266 of h.
oranje@ivn-westfriesland.nl
 
Zaterdag 11 augustus
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie : Hans Verhoeven, 06 189 03922. Van 9.30 uur
tot de middag inventariseren in het Streekbos.
 
Maandag 13 augustus
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater 
Help mee om de flora en fauna te determineren, verzame-
len om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie en opgave: Ria de
Graaf, 06 40392703.
 
Zondag 19 augustus
Gezinsactiviteit: Vlinders en libellen spotten
Start insectenwandeling door het Streekbos olv IVN-gidsen
Hans Verhoeven en Wil Stelling. Start om 14.00 uur bij IVN
in het Paviljoen. Fikse rovers langs de waterkant en lieve
nectarzoekers in het veld, beide soorten ondergaan een
bijzondere metamorfose voordat ze kunnen vliegen.
 
Zondag 19 augustus
Gezinsactiviteit: Zoemend Egboetswater 
Vanaf 13.00 uur krijgen de bijen en overige insecten alle
aandacht bij het Egboetje aan de Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud. Imker Willem Nijhuis vertelt over de imkerij en
bijenkasten. Maak daarna met IVN-gids Henk Lanting een
speurtocht langs het natuurpad en de insectenhotels.
 
Zondag 26 augustus
Volwassenenactiviteit: Bronstijdwandeling
De West-Friese prehistorie komt tot leven via het Archeo-
logisch voetspoor in het Streekbos met IVN-gids Nico

Bregman. Vertrek 14.00 uur bij IVN vanuit het Streekbos
Paviljoen.
 
Zondag 26 augustus
Gezinsactiviteit: In de ban van de bij
Van 13.00-17.00 uur Open Huis in de Bijenboet van Henk
Stam, Molenweg 27, 1619 EV Andijk. Een bij hoort erbij en
is onmisbaar voor het bestuiven van bloemen. Honing en
andere bijenproducten zijn in de Bijenboet te koop. Met
demonstraties en informatie over een basiscursus Bijen-
houden.
 
Zaterdag 1 september
Gezinsactiviteit: Vleermuizen
Rappe vliegers met hulp van echo en fenomenaal gehoor.
Het zijn nachtelijke insecteneters die in de schemering
uitvliegen. Ontdek tijdens een rondwandeling met de de-
tector een wonderlijke wereld. Start 18.30 uur bij het Eg-
boetje, Liederik 15 1678 JC Oostwoud. Vooraf een inleiding
over de soorten en leefwijze van vleermuizen.
 
Zaterdag 1 september 
Volwassenenactiviteit: Hooien in het Ecoproject 
Hiep hooi voor een blij gevoel! Start om 9.00 uur met koffie
bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Met mmv het Recreatie-
schap Westfriesland en het Landschap Noord-Holland die
het maaigereedschap beschikbaar stelt. Opgave: w.kaag-
man@ivn-westfriesland.nl of 0228 516367.
 
Zondag 2 september
Gezinsactiviteit: Bodemdiertjes, te mooi om eng te zijn
Het Ecoproject heeft een insectenhotel, maar in het
Streekbos is er ook van alles te vinden onder hout, bladeren
en bosgrond. Ze zijn een onmisbaar onderdeel van de
kringloop. Start 14.00 uur wandeling olv Matty Berg over
gewone en bijzondere beestjes.
 
Zondag 2 september
Volwassenenactiviteit: Historie en groen in Enkhuizen 
Natuur- en historie worden aaneengesmeed tijdens een
bijzondere wandeling door het Wilhemlina/Julianapark door
IVN-VVV-gids Carla Moonen. Een boeiend verslag over
belangrijke personen op de Openbare Begraafplaats.
Aanvang wandeling 14.00 uur Emmaplein bij de Openbare
Begraafplaats. Opgave bij Carla Moonen: 0228 312770.
 
Zaterdag 8 september 
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos 
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie Hans Verhoeven: 06 189 03922. Van 9.30 uur
tot de middag inventariseren in het Streekbos.
 
Zaterdag 8 september 
Gezinsactiviteit: Medicinale kruiden
Annet van den Tweel en Yvonne Koomen zijn twee medisch
kruidendeskundigen die advies geven over "goed groen" in
het Streekbos. Start wandeling 14.00 uur bij IVN. Maak
kennis met medicinale- en eetbare planten en gezond-
heidstips.
 
Zondag 9 september 
Kinderactiviteit: Kabouterpad Streekbos 
Samen spelletjes doen tijdens een wandeling met IVN-gid-
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sen, bedoeld voor kleuters. Het Kabouterpad rond de
Streekbosplas nodigt uit om te ontdekken, spelen en leren.
Aanvang 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Kosten € 1,- incl. kaboutermuts.
 
Maandag 10 september
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater
Help mee om de flora en fauna te determineren, verzame-
len om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie en opgave: Ria de
Graaf, 06 40392703.
 
Zaterdag 15 september 
Volwassenenactiviteit: Natuurwerkdag Egboetsterrein 
Kleine en grotere klussen, helpers in de natuur zijn welkom!
Vanaf 9.00 uur, de Liederik 15 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Opgave: Ruud Dijkstra, 06 12509953 of r.dijk-
stra@ivn-westfriesland.nl
 
Zondag 16 september
Volwassenenactiviteit: Samen varen met singels
Het Streekbos is decor voor een gezellige vaartocht met
natuurverhalen. Vertrek fluisterboot "Wilskracht" om 14.00
uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Kosten € 2,50 per
alleengaande. Vooraf aanmelden bij Han Oranje: 0228
523266 of h.oranje@ivn-westfriesland.nl
 
Zaterdag 22 september 
Volwassenenactiviteit: Nachtvlindernacht IVN/KNNV 
Vanaf 20.00 uur met hulp van licht en zoet nachtvlinders
lokken bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud,
afslag Hauwert. De vangst wordt bekeken, benoemd, en
daarna weer losgelaten. Het resultaat van dit onderzoek telt
mee voor landelijk onderzoek.
 
Zondag 23 september
Open Dag Egboetje en natuurterrein Egboetswater 
Activiteiten voor jong en oud met een groen karakter van
11.00-16.00 uur rond het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud. Varen door het Egboetswater, rondleiding over
natuurpad, kleine boekenmarkt, speurtocht voor kinderen,
de imker vertelt over zijn bijenvolken.
Informatie:Ruud Dijkstra 06 12509953 of r.dijkstra@ivn-
westfriesland.nl
 
Zondag 23 september
Gezinsactiviteit: Baardagamen en schildpadden
Inloopmiddag bij IVN van 14.00 -16.00 uur in het Streekbos
Paviljoen over de verzorging van reptielen als huisdier.
Mychel Cornelissen neemt een aantal van deze koudbloe-
dige dieren mee. Dankzij hun vriendelijke karakter en pri-
mitieve uiterlijk zijn ze populair bij velen.
 
Zondag 30 september
Volwassenenactiviteit: De Suyderbraeck Scharwoude
Een herfstig tintje aan dit natuurgebied, met bijen en ande-
re insecten, vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren,
maar ook koeien en schapen. Een excursie vol natuur en
historie. Advies: trek stevige schoenen en een lange broek
aan. Verzamelen om 14.00 uur op Zesstedenweg 20, 1634
DN Scharwoude. Opgave/informatie bij Janny Wilkie: 0229
243562 of j.wilkie@ivn-westfriesland.nl
 

Beleidsplan en uitgangspun-
ten van nieuwe bestuursperi-
ode 2018-2022
 
Geert Veldhuis 
 
De Algemene Leden Vergadering heeft op 13 maart 2018
2 nieuwe bestuursleden gekozen c.q. geïnstalleerd, nl.
Ruud Dijkstra als algemeen bestuurslid en ondergeteken-
de, die de functie van voorzitter per 1 september 2018 van
Geert Pietersen zal overnemen.
Bijzonder hierbij is dat ik als voorzitter ondersteund en zo
nodig vervangen wordt door de nieuwe functie van vice--
voorzitter in de persoon van reeds zittend bestuurslid Pieter
Hermans.
In verband met deze voorzittersrolwisseling heb ik in de
ALV van 13 maart enkele uitgangspunten geformuleerd
voor de komende bestuursperiode, die ik hier nog een keer
wil presenteren.
Geert Pietersen heeft in 2017 al een prachtig Beleidsplan
IVN West-Friesland 2017-2020 opgesteld onder de titel
'Natuurbeleving in een duurzame wereld'  .
Dit beleidsplan wil ik graag onverkort volgen en daar on-
derstaande uitgangspunten aan toevoegen, die ook door
het volledige bestuur worden onderschreven.
 
Thema: DuurSaam voor Puur Natuur.
Missie: Natuureducatie en Duurzaamheid ter bevordering
van Natuurbeleving.
Pijlers: Educatie en Beheer, beiden in dienst van Natuur-
beleving, gedragen door een vereniging van natuurliefheb-
bende vrijwilligers.
Hoofdactiviteiten voor uitstraling naar buiten:
1. Cursussen : NGO en Groencursus.
2. Scholenwerk 
3. Publieks/zondagmiddag-activiteiten: (vaar)excursies,
natuurkoffer, exposities.
4. PR: persberichten, IVN-website, sociale media.
5. Externe contacten : RSW, gemeenten, NME-organisa-
ties, Landschap NH, SBB, IVN prov. en land., sponsors.
6. Eigen verdienmodel opzetten.
Nevenactiviteiten voor uitstraling naar binnen:
1. Werkgroepen
 2. Lezingen, verdiepingscursussen of excursies voor
leden
3. Boekenmarkt
4. Vrijwilligersuitjes
Kwetsbaarheden:  Vergrijzing
Vacante functies: penningmeester, PR, scholenwerk, pu-
blieksactiviteiten.
Speerpunten van beleid: - Duurzaamheidsthema verder
uitbreiden naar binnen en naar buiten - Verjonging leden-
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bestand - Verdeling van taken over meer leden - Leden
meer betrekken bij korte of eenmalige acties - PR blijvend
groot op de agenda. - Persoonlijke benadering van leden
voor bovengenoemde taken en acties.
 
Uitgangspunt: Vereniging van natuurliefhebbende vrijwilli-
gers of vrijwillige natuurliefhebbers.
'DuurSaam voor Puur Natuur'... Mijn wens is vooral, dat we
met ons allen het DuurSaam een gezicht kunnen geven.
Samen een mooie levendige IVN-afdeling duurzaam
voortzetten 'met voor elk wat wils, groens en ook iets te
doen', met nadruk op beleving.
 
Tot slot wil ik een ieder bedanken voor het vertrouwen in
mij en het hele bestuur voor deze nieuwe bestuursperiode
met bovenstaande uitgangspunten.
 

Geert Veldhuis, onze nieuwe voorzitter
Foto: Hans Verhoeven

Ledenmutaties 2e kwartaal
2018
 
Rob den Hartog
 
Inschrijvingen:
 
21-03-2018 Mw. L. Veenstra, Twisk
04-04-2018 Mw. K. Laarveld, Kolhorn
14-04-2018 Mw. H. Funk, Hoorn
29-05-2018 Mw. E. Dol, Enkhuizen
 
Uitschrijvingen:
 
07-03-2018 Dhr. M. van der Kroon, Hoogkarspel
13-03-2018 Mw. H. Beintema, Hoorn
02-05-2018 Dhr. J.H. Tamsma, Bovenkarspel
 
Totaal aantal leden en donateurs: 291

Van de bestuurstafel
 
Astrid Bijster 
 
Wijziging Statuten IVN
 
Het Landelijke IVN heeft nieuwe Statuten aangenomen.
Beter aangepast aan moderne praktijken en regelgeving.
Het is wenselijk de Statuten van IVN West-Friesland dit jaar
ook aan te passen. Het bestuur nodigt daarom alle leden
uit voor een extra ALV met als voornaamste agendapunt
besluitvorming over de nieuwe concept-statuten.
De datum voor deze extra ALV is dinsdag 2 oktober om
19.30 uur. Zie de uitnodiging voor deze ALV.
Vanwege de huidige nog geldende statuten moet 2/3 deel
van de leden een stem uitbrengen (terwijl ¾ deel aanwezig
is) om een besluit te kunnen nemen. Het bestuur houdt er
daarom rekening mee dat we nog een ALV moeten orga-
niseren.
Datum voor deze extra ALV is donderdag 11 oktober om
19.30 uur.
Op deze extra ALV kunnen de op die dag aanwezige leden
een besluit nemen over aanpassing van de Statuten. Het
concept van de nieuwe Statuten wordt uiterlijk 14 dagen
vòòr de ALV ter inzage gelegd in het Streekbos Paviljoen
en op de website van IVN West-Friesland. Wie een mail
stuurt naar a.bijster@ivn-westfriesland.nl krijgt het concept
van de nieuwe afdelingsstatuten toegestuurd.
 
AVG
 
Het bestuur heeft een Privacy Statement aangenomen,
waarop duidelijk staat aangegeven hoe IVN West-Friesland
met persoonsgegevens van de leden omgaat. Dit Privacy
Statement staat ook in de Alchemilla. Daarnaast volgen we
een stappenplan om helemaal aan de eisen van de AVG
te voldoen. Tijdens de ALV van 2 oktober staat de AVG ook
op de agenda.
 
Voorzitterswissel
 
Per 1 september wordt Geert Veldhuis de nieuwe voorzitter
van IVN West-Friesland. Geert Pietersen treedt dan terug.
Tijdens de ALV van 2 oktober besteden we aandacht aan
de voorzitterswissel.
 
Uitnodiging extra ALV (1) op 2 oktober om 19.30 uur in het
Streekbos Paviljoen Zoals hierboven al een paar keer
aangegeven nodigt het bestuur alle leden uit voor een extra
ALV op 2 oktober. Agendapunten zijn in ieder geval de
gewijzigde statuten, ALV en voorzitterswissel. Na afloop
zorgen we voor een hapje en een drankje. Noteer vast deze
datum in de agenda!
 
Uitnodiging extra ALV (2) op 11 oktober om 19.30 uur in
het Streekbos Paviljoen Op de agenda staat het concept
van de aangepast Statuten. Verder denken we nog na over
een andere activiteit op deze avond. Agenda volgt in de
volgende Alchemilla.
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Een prachtige excursie op
het Zanddepot
 
Hans Verhoeven 
 
Wat zat het weer mee. Zo' n kleine 40 deelnemers kwamen
kijken naar de aangekondigde orchideeënexcursie op het
Zanddepot. Welkom geheten door Geert Veldhuis en Rie-
kele Zwagerman die begonnen met een uitleg over het
Zanddepot.
 
Ontstaan in de jaren 70 als overstort en opvang van grond
die uit het IJsselmeer gezogen werd voor de aanleg van
wegen tijdens de ruilverkaveling van polder Het Grootslag
van 1972 t/m 1978. Omdat ze daarna niet goed raad wisten
met het rare stukje land werd het in 1982 door SBB als
huisvestingsplaats voor hun kantoor ingericht. Het gebied-
je zelf werd met bomen beplant en ontwikkelde zich als een
wild stuk natuur. Behalve het onderhouden van de paden
en maai- en snoeiwerk werd en wordt er niet veel aan ge-
daan. Zo ontwikkelde het Zanddepot zich tot een uitzonder-
lijk natuurgebied waar geen vrije toegang is.
 
De grote groep werd in tweeën gedeeld en liepen dezelfde
route maar dan tegengesteld.
Wat kwamen we allemaal tegen?
 
In de groep 'Geert'   ontdekten we in het Riet een gal,
waarschijnlijk van de Sigaargalvlieg.
Langs de paden heel veel rozen: Hondsrozen en een rijk
bloeiende veelbloemige roos ' multiflora'  . Ook de Vlier
stond hier en daar nog rijkelijk te bloeien. Overal zoemende
insecten en wat vooral opviel waren de grote libellen,
waaronder de Gewone oeverlibellen die vooral over de
paden op jacht waren naar insecten.
 
We kwamen bij een groot open veld dat vol moest staan
met orchideeën, maar van het pad af konden we niets zien.
Eerst maar het verhaal wat een orchidee is en hoe die zich
voortplant. In de bodem is nodig dat er veel vocht is en een
bepaalde schimmel waarmee de orchidee een symbiose
aangaat. Als die er niet is komt er nooit een orchidee groot.
Verder moet het hele veld elk jaar na de bloei gemaaid

worden en het maaisel moet worden afgevoerd, anders
komen alle voedingsstoffen weer in de bodem en daardoor
wordt de grond te voedzaam. Daarin kan een Orchidee niet
leven. De orchidee vermeerdert zich doordat het (stof)zaad
met de wind wordt verspreid. Zo kun je onder de goede
condities grote gebieden krijgen waar veel orchideeën
groeien.
 
Er staan 2 soorten Orchideeën in het veld in het Zanddepot.
Ze lijken erg op elkaar, maar als je goed kijkt zie je dat bij
de ene orchidee een tekening op het bloemblad zichtbaar
is en die ontbreekt bij de andere soort. Het zijn respectie-
velijk de Gevlekte orchis en de Rietorchis. Ze waren
moeilijk te zien,omdat de begroeiing inmiddels hoger was
dan de orchideeën zelf. Maar als je goed om je heen keek
stonden er ontzettend veel.
Midden in het veld was nog een Vossenburcht te zien met
meerdere in- en uitgangen.
 
Bij dit veld kruisten de 2 groepen elkaar. Op de terugweg
liet Geert ons nog een heel bijzondere plant zien. Langs de
rand van een pad stonden een aantal Addertongen. Nauw
verwant aan de varen-familie en evolutionair even oud. De
plant bestaat uit een enkel blad en tijdens de bloei groeit er
een aar uit die voor de productie van de sporen zorgt. Er
stonden enkele prachtige exemplaren.
 
De groep 'Riekele'   vond nog een zwerm bijen die in een
boom hing. Al met al een leuke en informatieve excursie
die wat mij betreft elk jaar mag worden herhaald.
 
U vindt een fotoreportage op de middenpagina' s van
deze Alchemilla.
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Privacy Statement IVN West-
Friesland
 
Astrid Bijster
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming.
In dit protocol is beschreven hoe IVN West-Friesland om-
gaat met de privacygegevens van onze leden. Bewust of
onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden
het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement
voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit state-
ment, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan administra-
tie@ivn-westfriesland.nl
 
Opslag en verwerking van gegevens 
 
De gegevens die IVN van je vastlegt zijn de gegevens die
gevraagd worden op het aanmeldingsformulier: voornaam,
tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum,
postcode, adres, woonplaats, telefoon, mobiele telefoon,
e-mailadres en inschrijfdatum.
Bij de aanmelding wordt tevens gevraagd of je vrijwilliger
wil worden. Daar komen nog bij in het ledensysteem:
IBAN-nummer, afdeling, commissie/bestuur.
Al deze gegevens dienen om het verenigingslidmaatschap
zo goed mogelijk te laten verlopen. We gebruiken die om
(automatisch) de contributie te kunnen innen, nieuwsbrie-
ven of andere verenigingsinformatie per e-mail te kunnen
verzenden, om uitnodigingen voor bijeenkomsten te verstu-
ren, en om adressen aan de drukker te verstrekken om ons
3-maandelijks verenigingsblad te kunnen verzenden.
Aan alle leden is bij de inschrijving van hun lidmaatschap
gevraagd of zij akkoord gaan met het opnemen van deze
gegevens en het hierboven genoemde gebruik van die
gegevens. Alle leden worden ingeschreven in een centraal
ledenadministratiesysteem " Procurios" van het IVN. De
toegang tot " Procurios" gaat via een wachtwoord welke
enkel de ledenadministrateur van IVN West-Friesland in
zijn bezit heeft. De ledenadministrateur van IVN West-
Friesland is verantwoordelijk namens het bestuur voor het
juiste gebruik en verwerking van de persoonsgegevens.
Het landelijk IVN heeft een Privacy Statement wat betreft
"Procurios"; deze is terug te vinden op de landelijke
website. Gegevens van leden zullen niet zonder toestem-
ming op de website van de vereniging geplaatst worden.
Met de drukker van Alchemilla is een verwerkersovereen-
komst gesloten dat hij de gegevens van de leden niet anders
zal gebruiken dan voor het verzenden van het Verenigings-
blad Alchemilla. Jouw gegevens worden na het beëindigen
van het lidmaatschap verwijderd uit het bestand. Om o.a.
fiscale redenen dienen wel de financiële gegevens mini-
maal 7 jaar bewaard te blijven.
 
Gegevens wijzigen 
 
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die
wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijde-

ren. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van
je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan administra-
tie@ ivn-westfriesland.nl. Elk lid kan bezwaar maken tegen
het gebruik van zijn/haar gegevens door dat kenbaar te
maken bij administratie@ivn-westfriesland.nl  Deze zorgt
dat de ledenadministrateur dit verwerkt in het systeem.
Op de website en in de Alchemilla staan foto' s afgebeeld
waarop je misschien herkenbaar in beeld bent. Als je
hiertegen bezwaar hebt (nu en in de toekomst) kun je dat
eveneens kenbaar maken bij administratie@ivn-westfries-
land.nl
 
Wijzigen van privacy statement 
 
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaan-
de aankondiging, door IVN te allen tijde worden gewijzigd.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op
deze website zijn gepubliceerd.

Expositie
 
In 2018 is vanaf half mei de expositie Exoten in Nederland,
vriend of vijand? te zien. Wist jij dat we exotische vogels,
insecten, rupsen, flora en fauna hebben in ons ‘koude
kikkerlandje’ Nederland? Kom dan gauw in het Streekbos
Paviljoen kijken bij IVN West-Friesland.
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Rundveemuseum Aartswoud
dinsdag 4 juni 2018
 
Jans Wiersum, Beppie van der Wegen en Frieda Bus 
 
Waarom zijn wij naar het Rundveemuseum te Aartswoud
gegaan? In de onderstaande tekst kun je lezen dat dit
museum het 5 jarig bestaan viert. Om die reden hebben ze
veel natuur gerelateerde verenigingen uitgenodigd om er
een extra toefje op de taart te maken. Hans Verhoeven
heeft een poosje geleden al contact gehad met een aantal
leden van het Rundveemuseum. Zij zijn bij het IVN langs
geweest om een aantal opgezette dieren mee te nemen.
 
Wij (IVN) hebben ervoor gekozen om daar een tentoonstel-
ling neer te zetten. Op deze wijze zijn we een goede aan-
vulling voor het museum tijdens deze festiviteiten en we
kunnen onszelf promoten. Het is prettig dat als de bezoe-
kers van het museum de IVN-tentoonstelling zien,er vragen
gesteld kunnen worden. Dus vanuit het museum werd de
vraag gesteld of er gedurende deze periode juni t/m oktober
2018 IVN-gastvrouwen/-heren bij de IVN-kraam willen zit-
ten.
 
Dus wij, rond 10.00 uur erop an. Jans en Beppie hebben
de tentoonstelling opgezet, Frieda ging in gesprek met
Pierre Voswijk over de invulling van de IVN-gastvrouwen/-
heren. Daarna gezellig een bakkie gedronken, de Zouaven,
de katholieke kerk en de export van het vee in de 19e eeuw
kwam ter sprake, zo leer je de mensen kennen. Frieda en
Douwe (KNNV) kropen op de hooizolder om de banieren
op te hangen, knusjes allemaal. Bijgaande foto's zijn van
Beppie van der Wegen.
Rond 16.00 uur waren we weer bij het Streekbos Paviljoen.
 
Stichting Rundveemuseum Aat Grootes, Schoolstraat
43, 1719 AT Aartswoud
Zie openingstijden: www.rundveemuseum.nl 
 
Dit jaar bestaan het Rundveemuseum en Woon- en
Werkboerderij Aartswoud van de Prinsenstichting vijf
jaar. Kijk voor meer informatie op: www.rundveemuse-
um.nl
 
De opening wordt zondagmiddag 10 juni verricht door
leerlingen van de basisschool uit Aartswoud. Op zondag 10
juni start een nieuwe tentoonstelling in de potstal van het
Rundveemuseum in Aartswoud. Dit is dan meteen de lu-
dieke start van een tentoonstelling die niet alleen is om naar
te kijken, maar die ook aanzet tot doen! Dit jaar is gekozen
voor de omringende natuur in veel facetten. De titel van de
tentoonstelling is: " Akkers en bijen, vogels en weiden" en
is tot en met 30 september te bekijken. 
De onderwerpen zijn onder meer: Vogels, natuurbeheer,
bloeiende akkerranden, vlinders en bijen. Deze onderwer-
pen lenen zich bij uitstek voor activiteiten zoals een lezing,
wandeltocht, fotocursus. Ook onze IVNers Tjalling (fiets-
tocht) en Douwe (vogelexcursie) zijn van de partij.
 
De opstelling in de stal is de moeite meer dan waard! Er
staan veel verenigingen, waaronder het IVN en de KNNV,

met informatie die inspireert. Samen met het museum is
een veelzijdig programma ontwikkeld waarbij bezoekers en
hun kinderen zelf in actie kunnen komen in de natuur. Bij-
voorbeeld: in de nacht van 23 op 24 juni vindt de landelijke
nachtvlindertelling plaats, ditmaal ook in Aartswoud! Het
actuele programma is steeds op de website te bekijken bij
de rubriek Nieuws.
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Excursies Rundveemuseum
Aartswoud
 
Woensdag 25 juli 
Gezinsactiviteit: een boeiende fietsexcursie vanaf het 5-ja-
rige Rundveemuseum te Aartswoud en verder door het
oude West-Friesland.
Met een IVN-bril is er meer te zien dan je denkt. De IVN-er
en landschapsdeskundige Tjalling James vertelt over cul-
tuurhistorie, verkaveling, waterhuishouding en de natuur
van het mooie West-Friese land. Zie ook: www.rundveemu-
seum.nl
 
De fietstocht duurt ruim 1 uur en is ongeveer 10 km.
Tip: neem drinken en eten mee. Opgeven bij: t.h.james@i-
vn-westfriesland.nl
 
Start: 14.00 uur vanaf het Rundveemuseum, Schoolstraat
43, 1719 AW te Aartswoud.
 
 
Zondag 29 juli 
Volwassenenactiviteit: een boeiende fietsexcursie vanaf
het 5-jarige Rundveemuseum te Aartswoud en verder door
het oude West-Friese land.
Met een IVN-bril is er meer te zien dan je denkt. De IVN-er
en landschapsdeskundige Tjalling James staat dikwijls stil
bij cultuurhistorie, verkaveling, waterhuishouding en de
natuur van het mooie West-Friese land. Zie ook: www.
rundveemuseum.nl
 
De fietstocht duurt ruim 2 uur en is ruim 20 km.
Tip: neem drinken en eten mee. Opgeven bij: t.h.james@i-
vn-westfriesland.nl
 
Start: 13.00 uur vanaf het Rundveemuseum, Schoolstraat
43, 1719 AW te Aartswoud

Insecten
 
Hans Verhoeven  
 
Dit jaar inventariseren we in het Ecoproject vooral insecten.
Het is goed te weten welke soorten er voorkomen. Hieron-
der enkele mooie exemplaren:

Vierkleurige koekoekshommel

Vosje

Gewone pendelvlieg
Foto's: Hans Verhoeven

15



Verslag excursie de Skôôt op
25 maart
 
Jan Flink en Theun de Jong
 
De aanvangstijd van de excursie was 13.00 u, maar al
twintig minuten daarvoor arriveerden de eerste deelne-
mers. Ze hadden geluk, er vloog een Velduil op, die gerui-
me tijd te volgen was met de kijker. Toen er andere deel-
nemers arriveerden, begon de excursie. Jan legde uit
wanneer de waterberging was aangelegd, waar hij voor
diende en waar de naam vandaan kwam.
Daarna liep het gezelschap langs het fietspad tot halverwe-
ge de eerste plas. Naast de Grauwe ganzen waren er een
flink aantal andere vogels. Voor sommige deelnemers een
soort kennisquiz, andere hadden hulp nodig. Iedereen was
verbaasd, dat er zoveel te zien was. Het gebied is ook niet
zo bekend en de toegang vanaf het Zwarte Pad in Opper-
does is wat moeilijk te vinden.
Binnen de kortste keren werden er behalve de ganzen, o.
a. Kluten, Scholeksters, Kieviten, Smienten en Bergeenden
gespot. Daarna gaven we een kort overzicht van de historie
van de omgeving, van de Bronstijd tot de Middeleeuwen.
We liepen wat verder en zagen een Roodborsttapuit, wat
Jan de verzuchting deed slaken, dat hij zijn lijst (weer) moet
aanpassen.
Ook de historie van Almersdorp en het verhaal van de
Opperdoezer Ronde kwamen aan bod.
In de tweede waterplas zagen we heel veel Kleine mantel-
meeuwen, een Zilvermeeuw, Kokmeeuwen, Wintertalingen

en Slobeenden. Wie kan verklaren hoe dit komt? Iedereen
was blij verrast, toen er ook nog een Bruine kiekendief
boven het riet zweefde en uiteindelijk maakte een Watersnip
het plaatje compleet.
Om 15.00 u waren we weer terug. De Skôôt heeft er weer
een aantal nieuwe fans bij.
 
Tijdens deze excursie gezien: 1 Velduil, 1 Bruine kiekendief,
1 Roodborsttapuit, 2 Tureluurs, 4 Kluten, 7 Grutto's, 2
Scholeksters, 6 Wintertalingen, 1 Rietgors, 8 Kieviten, 2
Waterhoentjes, 1 Meerkoet, 2 Watersnippen, 8 Kleine
mantelmeeuwen, 1 Slobeend, 2 Krakeenden, 9 Kuifeen-
den, 4 Grauwe ganzen, 4 Bergeenden, 9 Kokmeeuwen, 2
Zilvermeeuwen, 28 Spreeuwen, 9 Tafeleenden, 1 Buizerd
en 1 Witte kwikstaart.
 

Raadsel 2018-3
 
Hans Verhoeven 
 
Het is de bedoeling dat ik vanaf deze uitgave van de Alche-
milla elke keer een raadselmoment ga presenteren om de
gidsen wat meer inzicht te geven zodat ze tijdens hun ex-
cursies ook leuke wetenswaardigheden kunnen vertellen.
Het is leuk om zelf in de boeken te gaan neuzen wat dit zou
kunnen zijn. In het volgende nummer zal ik uitleg geven.
Als er leden zijn die ook zo'n raadsel willen inbrengen
kunnen ze dat naar mij opsturen (graag met de oplossing).
 
Wat gebeurt hier?
 
Tijdens onze inventarisatie op het Ecoproject op 9 juni 2018
zagen we op de open plek bij de Koningslinde een heleboel
rupsen die in een bedje lagen van witte schuim. Omdat geen
van de aanwezigen wist wat dit was stellen we hier de vraag:
wat gebeurt hier?

foto Hans Verhoeven

Foto: Hans Verhoeven
Kleine mantelmeeuw
foto Hans Verhoeven
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Verslag Provinciale Leden-
dag 7 april bij IVN West-
Friesland
 
Verslag Astrid Bijster mede dankzij Juultje Joosten, deel-
nemer uit Amsterdam. 
 
Thema van deze ledendag was nieuwe doelgroepen en
creatieve natuurbeleving. De dag werd georganiseerd door
Corine Ilic als vervanger van Masja Gielstra, onze vrijwilli-
gersconsulent.
 
De dag begon met een wandeling door het Ecoproject voor
de deelnemers, die daarvoor natuurlijk nog wat eerder op
pad moesten. Tjalling James nam een toch nog aardige
groep mee voor de wandeling. Mooi ontspannen begin van
de dag!
 
Hieronder een deelverslag van een deelnemer uit Amster-
dam:
 
Op een mooie lentedag begin april reden we met drie
Amsterdamse IVN-ers naar Bovenkarspel. Op weg naar de
Noord-Hollandse ledendag bij IVN West-Friesland. We
waren er vroeg bij om het Ecoproject in het Streekbos te
kunnen bezoeken, dat door IVN-ers samen met het Recre-
atieschap Westfriesland wordt beheerd. Dit terrein van
ongeveer twee hectare groot wordt ecologisch beheerd om
meer biodiversiteit te creëren. Het ligt dichtbij het prachtige
Streekbos Paviljoen waar het zeer actieve IVN West-
Friesland huishoudt. We werden rondgeleid door bospartij-
en, langs watertjes met glooiende oevers, we hoorden de
Groene specht.
 
Terug in het Streekbos Paviljoen startte het programma dat
draaide om twee thema's: nieuwe doelgroepen betrekken
bij IVN en geïnteresseerden op creatieve, andere manieren
rondleiden en/of enthousiasmeren.
Zo gaf Ilja Beudel, projectleider Vernieuwing vrijwilligersbe-
leid, een korte presentatie over haar pionierstraject om op
een andere manier nieuwe doelgroepen te betrekken bij
IVN.
 
 
Hoofdspreker van de ledendag was Kris van Koppen, uni-
versitair hoofddocent milieubeleid aan de Wageningen
Universiteit. Deze natuursocioloog ging in op de vraag wat
mensen bindt met natuur. Hij haalde onder meer de
biophilia-hypothese aan die stelt dat onze voorkeur voor
natuur en landschap voor een deel is aangeboren. Verder
liet Van Koppen zien dat natuur al eeuwen is verweven met
onze kunst en cultuur. En ook al eeuwenoud is het recreë-
ren in de natuur en het in huis halen van de natuur via
planten en huisdieren. Van Koppen stipte ook de dip in
natuurinteresse aan bij pubers. Tegelijkertijd werden we
gerustgesteld: de interesse in natuur kan later terugkomen.
Een tip over pubers gaf hij ook: wil je ze iets laten doen in
de natuur, organiseer dat in groepsverband met andere
pubers.
 
Dat laten optrekken met leeftijdgenoten was ook een advies

bij de workshop '  natuurbeleving met jongeren'  . Marit de
Koning, die deze workshop leidde, gaf ook aan dat het
belangrijk is om aan te sluiten bij de leefwereld van jonge-
ren. De andere workshops gingen over een ander manier
om mensen de natuur te laten beleven: via storytelling (door
Eline Van der Meulen) en via kunst door (Cyrelle Failé).
Helaas was het niet mogelijk om beide workshops te volgen.
Ikzelf kon maar half meedoen met Cyrelle Failé, maar het
was weer erg leuk! Cyrelle Failé is in beeld gekomen bij het
IVN toen we als cursusteam in december op een andere
manier presenteren wilden oefenen met de cursisten van
de Natuurgidsenopleiding. Ik zelf was ondertussen bezig
met de vaartocht en wandeltocht later in de middag. Ik
hoorde dat de andere workshop Storytelling ook een groot
succes was. Ik heb presentaties van de dag van de work-
shops van Marit de Koning en Eline van der Meulen gekre-
gen. Van Cyrelle Failé heb ik diverse gedichten en kaarten
gekregen die heel bruikbaar zijn om op een creatieve manier
met natuurbeleving bezig te zijn.
 
Daarna lonkte het mooie lenteweer en gingen we met zijn
allen met de fluisterboot het water op. We pasten er net
allemaal in. Wisselen onderweg zoals we vooraf bedacht
hadden was niet nodig. Iedereen zat voor ik het wist ook in
de boot. Het vergde wat aanpassing van onze gidsen. Met
name Nico Bregman moest improviseren met zijn terug-
wandeling in de tijd. Met enig improvisatievermogen hebben
we zowel van de omgeving genoten met IJsvogelnesten en
van de geschiedenis van het gebied. Op de terugweg is
ongeveer de helft gaan lopen met het geluk al wandelend
meer te horen over de vroege geschiedenis van ons gebied
door Nico en als toetje nog een tweetal Ransuilen op
ooghoogte, ontdekt door Tjalling. De andere helft ging weer
met de boot terug.
 
Op het terras van IJgenweis konden we al borrelend napra-
ten. Het was een leuke gezellige dag met leuke workshops
en goed georganiseerd door Corine Ilic met diverse colle-
ga's van de beroepsorganisatie. De wandelingen en excur-
sies die wij organiseerden liepen ook prima met dank aan
allemaal die hebben meegeholpen. Bedankt allemaal voor
de hulp.
 
Wat een gezellige IVN-afdeling zijn we toch! Er zijn foto's
van Toos van deze dag en ik heb er ook een aantal gemaakt.

De deelnemers in de bovenzaal
Foto: Toos Brink
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Han Oranje vertelt de deelnemers over het gebied
Foto: Toos Brink

Column: Van het slagveld
 
Marianne Ouwerkerk 
 
Wanneer dit verschijnt zal alles wel weer pais en vree zijn.
Overal jong leven en ouderparen die goed voor de jongen
zorgen. Maar op dit moment is het oorlog. De dierenwereld
is niet anders dan de mensenwereld.
 
Zojuist een gevecht van leven op dood door twee macho--
Merelmannetjes. (hoeveel levert dat op in wordfeud?) In de
vlucht slaan ze elkaar met de vleugels om de oren en
storten naar beneden. Daar doen ze het nog eens dunnetjes
over. Het gaat zo' n tien minuten door en dan druipt er
ééntje af. Geen vrouwtje gezien op dat moment. Die zit
natuurlijk stiekem toe te kijken.
Ik kijk naar de andere kant en daar wordt een Meerkoet
letterlijk kopje onder gehouden door een andere Meerkoet
die zijn vrouw en territorium beschermt. Worstel en kom
boven. Dat gebeurt en de belager rent voor zijn leven over
het water. Een eend die langs zwemt wacht hetzelfde lot.
Het altijd zo schuwe Waterhoentje staat bol van de testos-
teron en verjaagt Meerkoet en Fuut.
Intussen proberen een tiental mussen elkaar het leven zuur
te maken. Wat een herrie maken die gasten. Ze gunnen
elkaar niets. Vier plekken op de silo, maar geen enkele mus
krijgt de kans om rustig een graantje te pikken.
In de treurwilg bij de buren gaat het al niet anders. Daar
leveren de (v)echtparen Houtduif en Ekster een ware
veldslag. Ze vernielen constant elkaars nest. Ze willen op
dezelfde plek wonen.
 
De enige vogels die ik nooit zie vechten en die vredig om-
gaan met de andere vogels zijn onze Turkse tortels: Ali en
Hassan. Samen schommelend op de voederplank of naast
elkaar in de berk de wereld overzien. Schatjes zijn het. Maar
ja, als je zo' n naam hebt kun je ook niet anders dan aardig
zijn tegen je medevogels toch?

2 knokkende Merels
Foto: Marianne Ouwerkerk

Uitnodiging extra ALV
 
Bestuur IVN West-Friesland 
 
Uitnodiging extra ALV (1) op 2 oktober om 19.30 uur
in het Streekbos Paviljoen
Het bestuur nodigt alle leden uit voor een extra ALV op
2 oktober. Agendapunten zijn in ieder geval de gewijzig-
de statuten, ALV en voorzitterswissel. Na afloop zorgen
we voor een hapje en een drankje.
 
Uitnodiging extra ALV (2) op 11 oktober om 19.30 uur
in het Streekbos Paviljoen
Op de agenda staat het concept van de aangepaste
Statuten. Verder denken we nog na over een andere
activiteit op deze avond. Agenda volgt in de volgende
Alchemilla. Noteer deze data alvast in uw agenda!

Vrijwilligersuitje
 
Jans Wiersum
 
Vrijwilligersuitje zaterdag 29 september.
 
Niet, zoals eerder gemeld op 15 september, maar 14
dagen later dus op zaterdag 29 september gaan we naar
de Poelboerderij Veerdijk 106 in Wormer, waar om 10.00
u de koffie klaar staat.
 
Vertrek om 9.00 u vanaf het Streekbos Paviljoen met
eigen vervoer, lunchpakket meenemen, voor drinken
wordt gezorgd.
 
Of vertrekken bij MacDonalds in Hoorn om 10u30.
 
Opgeven vòòr 15 juli bij: j.wiersum@ivn-westfriesland.
nl
Vermeld erbij waar je wilt vertrekken en of je wilt rijden.
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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

10e Noord-Hollandse
Natuurdag
 
Namens het organisatiecomité: Loes Staal, Henriëtte Nool,
Ruud Oudhaarlem
 
Beste mensen,
 
Op 1 december is het weer zover: de 10e Noord-Hollandse
Natuurdag zal plaatsvinden in de Aristozalen in Amsterdam
(tegenover station Sloterdijk). Het evenement richt zich in
eerste instantie op mensen die zich vrijwillig bezig houden
met inventarisatie, onderzoek en bescherming van de na-
tuur in Noord-Holland.
 
Tussen 10.00 u en 16.00 u worden in twee zalen ongeveer
10 presentaties gegeven, dit keer rond het thema (voorlopig
geformuleerd) Nieuw elan voor de Noord-Hollandse Natuur
of Toekomstnatuur in Noord-Holland. Tussen de presenta-
ties door is er voor de bezoekers ruim gelegenheid voor
onderling contact.
 
Net als tijdens eerdere edities stellen wij u ook nu weer in
de gelegenheid gedurende de dag een informatiestand te
bemensen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Mocht uw
organisatie van deze gelegenheid gebruik willen maken,
dan verzoek ik u dat zo spoedig mogelijk aan mij te melden.
Later in het jaar zullen wij u dan voorzien van meer gede-
tailleerde informatie.
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Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel

Afdeling West-Friesland


