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

Bestuur
 
Bestuur
E: bestuur@ivn-westfriesland.nl
 
Voorzitter: vacant
Secretaris: Ingrid Mooren
E: ingrid@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester: Trudy Haitsma
E: trudy@ivn-westfriesland.nl
Lid van Bestuur
Linda Smit
E: linda@ivn-westfriesland.nl
Pieter van der Wiel
E: pieter@ivn-westfriesland.nl
 
Functies gelinkt aan bestuur:
Ledenadministratie: Peter Blomsma
E: ledenadministratie@ivn-westfriesland.nl
Vertrouwenspersonen:
Tjalling James T: 06 22789275
Herma Compaan T: 0228 318226
E: vertrouwenspersoon@ivn-westfriesland.nl
Redactie Alchemilla:
Hans Verhoeven,
Lisbeth van Lintel
E: redactie@ivn-westfriesland.nl
PR: Bart Oud E: pr@ivn-westfriesland.nl
Website:
Rob den Hartog
E: website@ivn-westfriesland.nl

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
 
IBAN/Rekeningnummer: NL13RABO0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
Nummer KvK: Noordwest-Holland 40624859
RSIN-nummer: 809409914
ANBI: www.ivn-westfriesland.nl/ANBI

Colofon
De Alchemilla verschijnt driemaal per jaar in een oplage
van 330 exemplaren.
Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
is een landelijke vrijwilligersvereniging met regionale
afdelingen.
Omdat de IVN afdeling West-Friesland ervan overtuigd
is dat werken aan een gezond leefmilieu belangrijk is
voor ons, voor kinderen en voor u, houdt het zich bezig
met allerlei natuuractiviteiten.
Het lidmaatschap kost € 30,- per jaar. U ontvangt dan dit
afdelingsblad en het landelijke IVN-blad Mens en Natuur.
De Alchemilla wordt gedrukt bij Editoo B.V. in Arnhem
Kopij naar redactie@ivn-westfriesland.nl

Foto's
Foto voorkant: Voorjaarsvorm Landkaartje
Fotograaf: Hans Verhoeven
Foto achterkant: Drone-foto Streekbos Paviljoen
Fotograaf: Peter Blomsma

Sponsors
ABZ Seeds, pagina 4
WFO Notarissen, pagina 6
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Storytelling
 
Elly Hoogendoorn
 
In de lente van 2019 liep ik zelfstandig mijn eerste lente-
excursie in het Streekbos. Ik had een groepje van 8 kinde-
ren uit groep 4. Een enthousiast groepje en na zo'n 3
kwartier liepen we weer richting het paviljoen.
De kinderen hadden Speenkruid bekeken, molshopen uit-
gegraven en knoppen opengemaakt. Terwijl ik deze excur-
sie nog eens overdacht, kwam er een jongetje met een
brilletje naast me lopen. Hij keek naar me op en vroeg:
"mevrouw, mag ik wat vragen ?" "Natuurlijk", zei ik. "Is dit
een bos?" vroeg hij. Spontaan antwoordde ik: "Ja dit is een
bos" (even ging het door mijn hoofd of ik hem het verschil
tussen een park en een bos uit moest leggen. Hij verwacht-
te vast geen definitie). Hij ging verder: "Als dit pad waarop
we nu lopen er niet was, dan liepen we nu gewoon tussen
de bomen?" "Ja," zei ik "dan liepen we nu tussen de bomen
terug". Het leek alsof hij even zuchtte, blij met het inzicht
dat hij nu had bedacht. Ik had tijdens dit antwoord van hem,
kippenvel gekregen. Misschien was dit jongetje al een keer
in de Efteling geweest, op vakantie in Italië en had hij inge-
wikkelde spelletjes op zijn laptop gedaan. Maar hij was nog
nooit in een bos geweest vanuit Zwaag.
 
Deze excursie was voor mij, door de ervaring en het inzicht
van dit mannetje, geslaagd. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en op die basis is het fantastisch om met
kinderen excursies te doen. Kinderen komen steeds minder
buiten en daardoor minder in aanraking met natuur, terwijl
een natuurlijke omgeving juist heel uitdagend voor een kind
kan zijn. Zo'n omgeving helpt kinderen in hun ontwikkeling.
Ze kunnen er vrijuit spelen en komen met dingen in aanra-
king die ze nog niet kennen.
IVN West-Friesland organiseert excursies voor kinderen
van basisscholen in het Streekbos en daarbuiten. Ik ben
blij dat ik mij als actieve vrijwilliger begin van dit jaar bij IVN
heb aangemeld. Ik ben me ervan bewust dat ik bevoorrecht
ben doordat ik in mijn jeugd een opa en oma had die mij
dingen vertelden tijdens het uitlaten van de hond. Voor de
kinderen uit Westfriesland wil ik die oma zijn. Ik krijg van
deze ontdekkingen energie en hoop dit werk nog lang te
doen en zo kinderen en hun begeleiders in Westfriesland
enthousiast te maken voor al dat moois om ons heen.
 
IVN zoekt nog mensen die ook actief willen worden voor de
jeugd/scholenwerkgroep. Kijk op www.ivn-westfriesland.nl
of neem contact op met Elly Hoogendoorn 06 199262692
voor meer informatie.

Voorwoord
 
Ingrid Mooren
 
In maart was het prachtig weer, een regelrechte uitnodiging
om veel buiten te zijn en de natuur te beleven. In het Eco-
project liepen twee gezinnetjes een stukje voor mij uit. De
Slanke sleutelbloem herkenden ze wel, maar wat was dat
plantje met de paars geblokte bloembladen? "De Kievits-
bloem", hielp ik ze. De smartphone was al als hulpmiddel
ingezet en ObsIdentify bevestigde mijn antwoord. Vorig jaar
stonden in het Ecoproject in het voorjaar bij diverse planten
naambordjes. Heel handig en een mooie uitnodiging om
anders te kijken en te leren over de natuur. Wellicht staan
ze er binnenkort weer. Het past goed bij de educatieve
doelstelling van het IVN.
 
In dit nummer laten IVN-ers ons anders kijken naar de
natuur in o.a. het Egboetje en het Streekbos. Net zoals bij
het jongetje die juist hét bos door de bomen ziet. Of die
jongen die in wilgentakken een medicijn ziet voor zijn zieke
konijn. Pimpelmezen die in een nestkast met een ovale
opening een nestgelegenheid ontdekken. En "kwaadjes",
is dat onkruid of akkerflora? De inventarisatiegroep die ons
in het Streekbos laat ontdekken dat er diverse soorten
wantsen huizen. Welke wantsen? Dat laten de foto's op de
middenpagina's mooi zien.
 
Op 16 maart bestond onze vereniging precies 50 jaar. 's
Avonds, tijdens de Algemene Leden Vergadering was het
startschot voor de jubileumactiviteiten met een lekker ge-
bakje met het IVN-logo. Uiteraard hebben we ook geproost
op dit heugelijke feit.
Bij de Jubileum Lente Wandeling in het Egboetswater op
zaterdag 19 maart liet de zon zich van zijn beste kant zien.
Henk Lanting wees ons op de nog kale bomen met daarin
vogelnesten met een dakje. Hij vertelde dat dit nesten van
Eksters zijn en dat ze zo hun jongen tegen predatoren
beschermen. Eksters kijken anders naar hun omgeving,
niet alleen naar glimmende dingen maar ook naar het
bouwen van nesten en zien meer mogelijkheden.
Ook de jubileumcommissie voor het 50-jarig bestaan van
IVN West-Friesland heeft anders gekeken. De jubileumvie-
ring op 23 en 24 april kent ook een buitengebeuren en wordt
gecombineerd met de officiële opening van het Voedselbos.
 
Buiten beleef je de natuur! In het volgende nummer van de
Alchemilla blikken we terug op de jubileumviering. In dit
nummer wordt het nieuwe bestuur voorgesteld. Waar ze
mee bezig zijn en waar ze aan willen werken. Algemeen
bestuurslid Pieter van de Wiel, die ons anders leert kijken
waardoor we minder euro's uit hoeven te geven en meer
kunnen bereiken. Zo heeft hij al gezorgd dat vanuit de hal
in het Streekbos Paviljoen een beeldscherm in de IVN-
ruimte zichtbaar is. Met een doorlopende presentatie, ge-
maakt door Peter Blomsma, bereiken we meer mensen die
uitgenodigd worden om anders naar de natuur in West-
Friesland te kijken én de natuur te beleven!
 
Deze Alchemilla nodigt uit om, na het lezen, naar buiten te
gaan. Veel plezier!

Inleveren copy
 
Redactie
 
De deadline voor het inleveren van copy voor het volgen-
de nummer van de Alchemilla is 1 augustus 2022. Het
herfstnummer ligt dan op 1 september 2022 in uw brie-
venbus.

3



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 op de website www.ivn-westfriesland.nl
onder Activiteiten en die van de KNNV op de website
www.knnv.nl/hoorn onder Agenda

NL Doet, Knotten met De
Dijkwerkers
 
Ingrid Mooren
 
11 maart 2022, een zonovergoten morgen bij Het Egboetje.
Een groepje vrijwilligers staat de leerlingen van groep 7 en
8 van basisschool De Dijkwerkers uit Wervershoof op te
wachten. Ria de Graaf was al bij ze op school geweest om
te vertellen over de bedoeling van deze ochtend. Als de
fietsen zijn gestald wordt de groep in tweeën gedeeld. De
ene helft gaat het gebouw van Het Egboetje in waar Henk
Lanting ze vertelt wat voor een bijzondere boom de knotwilg
is. De andere helft start met het buitenwerk: knotten! Wel
eerst even een helm op en werkhandschoenen aan. Met
snoeischaren en zaagjes in de hand op weg naar de wa-
terkant. Elk tweetal een eigen knotwilg én een vrijwilliger.
Ze leren het geheim van makkelijk snoeien, de tak zo diep
mogelijk in de bek van de snoeischaar laten verdwijnen.
Vlot achter elkaar vallen de takken op de grond en sjouwen
de kinderen ze een stukje het terrein op waar Gerard de
Graaf en Peter Blomsma klaarstaan om er een mooie ril
van te maken. Boukje en Fien hebben het snoeien uitste-
kend gedaan en worden afgewisseld door Yaden en Jaimy.
Het eerste wat Yaden vraagt is of hij straks een paar wil-
gentakken mee naar huis mag nemen. Henk heeft verteld
dat in wilgentakken geneeskrachtige stoffen zitten en het
konijn van Yaden zit de laatste dagen niet zo goed in zijn
vel. Als het konijn aan de wilgentakken kan knabbelen dan
wordt hij vast weer snel beter.
De dames hebben de dunne takken van de knotwilg ge-
haald. Dus nu komt het zwaardere werk, met de zaag en
op de ladder gaan de jongens de dikke takken te lijf. Met
rode konen van de inspanning roept Yaden: "Hier word ik
zo blij van, al mijn stress verdwijnt." De boom wordt steeds
kaler, er blijft een mooie pruik over. 
Na een Ren je rot quiz, door Yaden gewonnen, en een
appeltje voor de dorst worden de kinderen uitgezwaaid. Vol
energie van de leuke en leerzame ochtend is het fietstocht-
je terug, met een fikse wind tegen, geen probleem. Van-
morgen hebben ze bij het IVN de natuur beleeft, kennisge-
maakt met vrijwilligerswerk en daarmee hun bijdrage gele-
verd aan NL Doet. Een prachtervaring!

Het echte werk! foto: Douwe Greydanus

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

Ontvangst en uitleg bij het Egboetje. foto Douwe Greydanus
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Verenigingsjaarplan
 
Pieter van de Wiel
 
Maatschappelijke behoefte geeft een doel 
Leden geven de vereniging bestaansrecht 
Het bestuur gaat leiden 
Sponsoren geven ruimte aan projecten 
Vrijwilligers maken activiteiten mogelijk 
Beleid is gericht op continuïteit en groei 
De strategie is gericht op plezier 
Afspraken waarborgen de cohesie 
Structuren zorgen voor efficiëntie
 
De ALV van 16 maart jongsleden heeft een vrijwel geheel
nieuw bestuur voor IVN West-Friesland geïnstalleerd. De
redactie van de Alchemilla heeft het bestuur gevraagd haar
ideeën voor de komende periode in een artikel te beschrij-
ven. Eerst stellen ze zich even voor.
Trudy Haitsma is sinds juni 2021 Penningmeester. Tot
ze stopte met werken was ze docent biologie aan het
Martinuscollege in Grootebroek. Natuureducatie gaat haar
aan het hart, daarom heeft ze zich aangesloten bij het
schoolgidsenteam. Trudy is 64 jaar.
 
Linda Smit heeft van 2018 tot 2021als secretaris deel
uitgemaakt van het bestuur. Het bestuur wil haar graag als
algemeen bestuurslid weer in haar midden opnemen.
Linda is 66 jaar en heeft een achtergrond als verpleegkun-
dige. Zij doet sinds 2019 de ledenadministratie, PR en de
nieuwsbrief.
 
Na het stoppen van Linda heeft Ingrid Mooren, vanaf ok-
tober 2021 als ad interim, het stokje van Secretaris over-
genomen. Ingrid is 63 jaar en is teamleider onderbouw
havo/vwo op het Martinuscollege in Grootebroek. Zij is daar
gestart als lerares L.O. en is later, na het volgen van een
deeltijdopleiding, ook biologie gaan geven. Blijft fit door
regelmatig een rondje hard te lopen in het Streekbos en te
wandelen in de natuur.
 
Pieter van de Wiel is 64 jaar oud, sinds 1992 lid en gaat
zich nu als algemeen bestuurslid inzetten. Hij heeft een
beroepsachtergrond als techneut, ondernemer, Quality
Engineer en (midden)manager. Voordat hij uit het werkza-
me leven stapte werkte hij binnen een internationale functie.
Daarnaast is hij hardloper en hardlooptrainer
 
Inleiding
Het vorige bestuur heeft een start gemaakt met het aan-
pakken van enkele moeilijke knelpunten. Natuurlijk zullen
we daarmee doorgaan. Er worden nu flinke stappen gezet
en hopelijk kunnen we binnenkort al veel van deze punten
van ons lijstje schrappen. Met het wegvallen van enkele
zeer ervaren bestuursleden, die de vereniging door en door
kennen, heeft inzicht in het reilen en zeilen de hoogste
prioriteit. Het in de volgende paragraaf beschreven Vereni-
gingsjaarplan ondersteunt ons daarbij. Gelukkig kunnen we
putten uit de kennis en ervaring van de afgetreden bestuurs-
leden. Ook van de kennis van andere actieve leden maken
we natuurlijk gretig gebruik. Een ander bestuur zorgt voor

een andere wijze van besturen. Er zullen hoe dan ook
veranderingen komen. Niet omdat we dat leuk vinden maar
omdat we verwachten dat de veranderingen het fundament
van de vereniging zullen verstevigen. Vertrouwen, respect,
begrip, samenwerken en geduld zijn hierbij sleutelwoorden.
 
Verenigingsjaarplan
Het Verenigingsjaarplan is opgesteld met het doel het be-
leid, de opbouw en het functioneren van de vereniging snel
beschikbaar te hebben. Alle relevante zaken die van belang
zijn bij het besturen van de vereniging zijn in het Vereni-
gingsjaarplan terug te vinden. Dit document dient daarmee
als naslagwerk en leidraad voor de bestuursleden, werk-
groepcoördinatoren en actieve vrijwilligers. Waar van be-
lang wordt er verwezen naar de betreffende artikelen in de
statuten of het huishoudelijk reglement. Het is een dyna-
misch document dat aangevuld en aangepast wordt als er
iets wijzigt. Het maakt een vlotter en eenvoudiger overdra-
gen van taken mogelijk.
 
Stel haalbare doelen
Totdat we met "twee vingers in de neus" de vereniging
besturen hebben we flink wat op ons bordje liggen. Het
Verenigingsjaarplan moet ons daarbij helpen. Het opstellen
en geheel kloppend en compleet maken vergt veel tijd.
Een van de grootste knelpunten was de communicatiestruc-
tuur. Hier is al veel tijd in gestopt en we denken nu, met een
robuuste inrichting van Office 365 Business (donatie),
daarvoor al een basis gelegd te hebben.
We hopen dat iemand zich meldt als voorzitter. De voorzit-
ter is het gezicht van de vereniging. Versterking zou heel
fijn zijn. Weet je iemand benader deze persoon dan per-
soonlijk en ga het gesprek aan. Help ons mensen zoeken.
Samen met Landelijk IVN zullen we gaan werken aan een
uniforme ledenadministratie. We onderzoeken of we dat dit
jaar nog kunnen realiseren.
Het verbeteren van de cohesie tussen bestuur en werkgroe-
pen en werkgroepen onderling heeft onze aandacht. Elke
coördinator krijgt een contactpersoon in het bestuur.
We willen plannen opstellen voor het werven van sponso-
ren, donateurs en leden. We zijn erachter gekomen dat de
naamsbekendheid van het IVN en haar afdelingen nog te
wensen overlaat. Iedereen kent Landschap Noord-Holland,
Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming. Dat het Lande-
lijk IVN bijvoorbeeld twee jeugdafdelingen heeft is zelfs
binnen eigen gelederen vrijwel onbekend. Hier zitten mo-
gelijk wel onze toekomstige bestuurders en vrijwilligers.

Vacature Alchemilla
De redactie van de Alchemilla zoekt een nieuw redactie-
lid. Wil je mee helpen bij de opmaak van dit mooie blad?
Het wordt samengesteld in het programma Editoo, erva-
ring hiermee is niet nodig. Mail bij interesse naar Hans
Verhoeven. j.l.verhoeven@ziggo.nl
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Vogelkastjes in het Ecopro-
ject.
 
Han Oranje
 
Op donderdag 17 februari hebben Ko Markusse en ik weer
de jaarlijkse schoonmaakbeurt gedaan van de vogelnest-
kastjes. Van de 15 kastjes die er hingen waren er 14 gevuld
met nestmateriaal. Net als andere jaren weet ik niet welke
vogels erin gebroed hebben en ook niet of het broedsel
succesvol was. Ook de nestkastjes voor de Boomkruipers
waren gevuld met nestmateriaal. Nu heb ik kort geleden
gehoord dat het nestmateriaal van Boomkruipers voorna-
melijk bestaat uit kleine stukjes schors met een beetje ander
materiaal. Aangezien de vulling van die kastjes veel leek
op dat van de mezenkastjes, denk ik dat het toch geen
Boomkruipers geweest zijn die genesteld hebben maar dat
de kastjes door de mezen zijn ingepikt. Geen probleem, zo
hebben we tenminste geen leegstand.
 
In de Bosuilenkast en de Steenuilenkast vonden we ook
van alles, maar of dat van uilen was is te betwijfelen. Ver-
moedelijk Kauwtjes die het prima kasten vonden om hun
intrek in te nemen.Bij het schoonmaken van een kast voor
de Boomklever bleek dat een muis het ook een prima
winterverblijf vond.
 
Veel kastjes waren in slechte staat. Uiteindelijk hebben we
9 kastjes vervangen door nieuwe. Mijn schoonzoon verving
een oude schutting. Diverse planken waren nog goed ge-
noeg om er vogelkastjes van te maken, dus die hebben we
daarvoor gebruikt. Vier kastjes voor de Koolmees, 4 kastjes
voor de Pimpelmees en 1 kastje voor de Gekraagde
roodstaart. Nu heb ik wel gezien in een kaartje dat het
verspreidingsgebied van de Gekraagde roodstaart niet
bepaald in West-Friesland ligt, maar je weet maar nooit.
Misschien dat een verdwaald paartje het wel ziet zitten.
Zoniet, dan is er waarschijnlijk wel een Kool- of Pimpelmees
die geen probleem heeft met een ovale invliegopening. Ook
hebben we een spechtenkast geplaatst in de hoop dat een
Grote bonte specht zich daar thuis gaat voelen.
 
Diverse kastjes hebben we verplaatst naar locaties die
makkelijker bereikbaar zijn en vanaf de paden beter zicht-
baar. Na het schoonmaken en plaatsen van de nieuwe
kastjes kregen we te maken met een aantal stormen. Ge-
lukkig hebben de kastjes geen schade opgelopen door
omvallende bomen of rondvliegende takken. De afgewaai-
de kruin van een boom bij de grote poel heeft een kastje
net gemist. Hopelijk wordt dit jaar weer volop gebruik ge-
maakt van de kastjes en zijn ze verantwoordelijk voor een
geboortegolf onder de vogels.

Nestkast Gekraagde roodstaart
foto: Han Oranje
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Wantsen in het Streekbos
 
Hans Verhoeven
 
De inventarisatiegroep noteert elke maand wat er zich laat
zien tijdens de inventarisatieronden en uit de grote hoeveel-
heid gegevens die we inmiddels hebben ga ik dit keer een
groep insecten beschrijven die we in het Streekbos zijn
tegengekomen. Het is een wat onderbelichte groep en het
wordt tijd daar wat meer aandacht aan te besteden.
 
Wat zijn wantsen?
Wantsen zijn een groep sap- of bloedzuigende insecten die
in, op of buiten het water leven. Zo worden ze ook ingedeeld.
De Orde Wantsen, Heteroptera met daar onder:
de in het water levende Onderorde Waterwantsen, Hydro-
corisiae,
de op het water levende Onderorde Amfibie-wantsen of
Oppervlaktewantsen, Amphibiocorisae
en de buiten het water levende Onderorde Landwantsen,
Geocorisae.
 
Alle drie de groepen zijn in het Streekbos te vinden.
Wantsen leven van sappen van planten en dieren die ze
met een zuigsnuit opzuigen. Hoewel ze soms schadelijk
kunnen zijn in landbouwgewassen zijn het in de natuur
goede opruimers. Ook zijn er soorten die bloed zuigen bij
mensen en ziekten overbrengen, de bedwantsen. Die vin-
den we gelukkig niet in het Streekbos.
Wantsen hebben een "onvolkomen" gedaanteverwisseling.
Dat wil zeggen dat de larven (nimphen) die uit het ei komen
sterk lijken op de volwassen exemplaren (imago's). De
vleugels groeien langzaam en pas in het laatste stadium
kunnen ze vliegen. De voorvleugels hebben een verdikt
deel en een vliezig uiteinde. Er is bij wantsen geen popfase.
De metamorfose van nimph tot imago van de Groene
schildwants laat ik zien in 5 stappen en zijn kleurverandering
tijdens de overwintering. In het najaar zoeken ze een
schuilplek in de vegetatie of humus op de grond. Zo komen
ze de winter door.
In Nederland zijn er tot nu toe 641 soorten wantsen geno-
teerd waarvan er 64 in het water leven. Men is bezig met
een standaardwerk over wantsen in Nederland.
 
Waterwantsen
Zoals gezegd leven deze wantsen onder water. Ze kunnen

zich echter uitstekend buiten het water verplaatsen want ze
hebben vleugels. Het zijn echte jagers die niet alleen veel
muggenlarven verorberen maar ook grote prooien als vis-
sen, kikkervisjes en libellenlarven. Die worden gevangen
en leeggezogen. Bij de slootjesexcursies worden ze regel-
matig gevangen en we moeten de kinderen waarschuwen
dat ze erg hard en pijnlijk kunnen bijten.
De Staafwants en Waterschorpioen hebben aan de achter-
kant van hun lijf een lange buis. Die steken ze regelmatig
door het wateroppervlak heen om te ademen. Soorten die
we in het Streekbos tegenkomen zijn:
 
Rugzwemmer of Bootsmannetje (Notonecta glauca)
Waterschorpioen (Nepea cinerea)
Staafwants (Renatra linearis)
Er zijn ook nog soorten duikerwantsen te vinden maar die
hebben we nog niet op naam kunnen brengen.
 
Amfibie-wantsen of Oppervlaktewantsen
In het Streekbos zien we regelmatig schaatsenrijders op
het water lopen. Aan de voeten van de 6 poten zitten haren
waartussen lucht is opgeslagen. Dat geeft ze de mogelijk-
heid om op het water te lopen. Zij jagen op kleine insecten
die naar de oppervlakte komen of zuigen insecten leeg die
in het water zijn gevallen. Ook zij kunnen vliegen. De soort
die wij in het Streekbos vaak zien is de:
Grote schaatsenrijder (Aquarius paludum)
 
Landwantsen
Veel mensen herkennen wel een wants maar dat er zo veel
soorten voorkomen zal ze verbazen. Er zijn wantsen die
verborgen leven, een goede schutkleur hebben maar er zijn
ook soorten die opvallend felle kleuren hebben. Dat is een
manier om predatoren af te schrikken. Naast de felle
kleuren zijn er ook wantsen die een stinkende stof produ-
ceren als ze bedreigd worden. Naast de sapzuigers komen
onder deze groep ook roofzuchtige omnivoren voor die
kleine dieren eten zoals mijten en luizen. Tot nu toe zijn we
14 Landwantsen in het Streekbos tegengekomen.

Artikel wordt vervolgd op pagina 10.

Stadia van de Groene schildwants, van nymph tot imago en winterkleed. 
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De zelfde boom maar dan 90 graden van opzij.
foto: Hans Verhoeven

Oplossing Raadsel 2022-1
 
Hans Verhoeven
 
Door te kijken kun je leuke ontdekkingen doen. Door te
kijken ontdekte ik dat bij een aantal bomen ineens aan beide
zijden een verdikking optrad. Ik noem dat olifanteoren, maar
dat is persoonlijk. Voornamelijk zag ik dat bij oudere bomen.
Ik noemde bij de vraagstelling april 2021 toen ik in het
Dwingelderveld rondfietste en deze verdikkingen vaak zag,
maar ook hier in de omgeving in parken en langs wegen
kun je dit verschijnsel bij oudere bomen zien.
 
Wat is dit nu? Op het moment dat de verdikkingen opvallen
kijk je tegen een bepaalde zijde van de boom aan. Loop
dan 90 graden om de boom heen en dan wordt duidelijk dat
de boom zich boven de verdikking splitst in 2 takken.

Raadsel 2022-2
 
Hans Verhoeven
 
Dan loop je weer eens op een plek waar je nog nooit bent
geweest en daar is weer zo'n vreemd natuurverschijnsel.
Uiteraard de vraag..... Wat is dat? In de volgende Alchemil-
la vertel ik het.

Boom met olifanteoren. foto: Hans Verhoeven

Vervolg van Wantsen in het Streekbos pagina 7.
Groene schildwants of Groene stinkwants (Palomena
prasina)
Grauwe schildwants (Rhaphigaster nebulosa)
Bessenschildwants (Dolycoris baccarum)
Blauwe schildwants (Zicrona caerulea)
Roodpootschildwants (Pentatoma rufipes)
Stippelblindwants (Pantilius tunicatus)
Berkenwants (Kleidocerus resedae)
Berkenkielwants (Elasmostethus interstinctus)
Gewone kielwants (Elasmucha grisea)
Zuringrandwants (Coreus marginatus)
Bladpootrandwants (Leptoglossus occidentalis)
Smalle randwants (Gonocercus Acuteangulatus)
Groene appelschaduwwants (Lygocoris pabulinus)
Boomsikkelwants (Himacerus apterus)
 
De Bladpootrandwants, die ik 2 keer ben tegengekomen in
het Streekbos Paviljoen, is een invasieve exoot uit Noord-
en Midden-Amerika. Via Italië (eerste Europese waarne-
ming in 1999) werd deze soort in 2007 voor het eerst in
Nederland waargenomen. Ze leven op coniferen en over-
winteren in huizen en zijn niet gevaarlijk. Op de middenpa-
gina's een fotocollage van wantsen die we in het Streekbos
tegen kunnen komen.

Waarschijnlijk maakt de boom deze verdikkingen aan om
extra steun te leveren aan die splitsing. Hoe ouder de boom,
hoe zwaarder de takken, hoe groter de olifanteoren. Blijven
kijken is dus de boodschap: er is nog genoeg te ontdekken.

10



Het nieuwe bestuur (zonder Linda)

ruggetrokken als algemeen bestuurslid (i.v.m. studie in
Wageningen). Het verslag ALV 2021 wordt goedgekeurd.
 
4 Mededelingen van het bestuur
Het verhaal van het bestuur. In juni 2021 waren er nog drie
bestuursleden over. Trudy heeft Ingrid gevraagd om secre-
taris te worden. In oktober heeft Linda aan Pieter gevraagd
om als mogelijk adviseur een bestuursvergadering bij te
wonen. Pieter kwam met het idee om een verenigingsplan
te maken. Samen met Ingrid, Astrid, Trudy en Linda heeft
Pieter het Verenigingsplan vormgegeven. Geert gaf aan in
januari 2022 zijn functie als voorzitter neer te leggen. Astrid,
die al meer dan twintig jaar bestuurslid is, gaf aan bij de
ALV van 16 maart 2022 te stoppen.
Met Trudy en Ingrid als overgebleven bestuursleden zou
het voortbestaan van IVN West-Friesland in gevaar komen
en dat in het jaar dat de vereniging 50 jaar bestaat. Geluk-
kig gaven Pieter en Linda aan als algemeen bestuurslid toe
te willen treden. De bestuursleden voelen dat zij echt bij de
vereniging worden getrokken door enthousiaste actieve
leden. Zij voelen zich welkom binnen het IVN West-Fries-
land. Samen gaan we op pad naar het 60-jarig jubileum.
Jaarverslag 2021 Het was een moeizaam jaar door alle
beperkende corona maatregelen. Het probleem van de
schoonmaak van de gezamenlijk ruimtes binnen het SP lag
er nog steeds. Geert Veldhuizen heeft zich hiervoor enorm
ingezet en dit heeft geleid tot een gezamenlijke overeen-
komst. Chapeau Geert! Samenvatting jaarverslagen
werkgroepen Ondanks corona hebben de werkgroepen met
betrokken mensen veel tot stand gebracht. Ingrid: "Daar
word je warm van, heel erg bedankt voor jullie inzet."
 
Het verenigingsjaarplan.
Door samenwerking van de leden en vrijwilligers met
sponsors en partners kan de organisatie met een goed

Concept Verslag van de Alge-
mene Ledenvergadering 16
maart 2022
 
Anna de Waal
 
Aanwezig: 36 leden. Afwezig met bericht: 15 leden Presen-
tielijst en lijst met afmeldingen bij het secretariaat.
Voorzitter (waarnemend): Ingrid Mooren. Verslag: Anna de
Waal. Bestuursleden: Geert Veldhuis, Astrid Bijster, Trudy
Haitsma.
 
1 Opening door de voorzitter dhr. Geert Veldhuis
Geert heet iedereen welkom en feliciteert de aanwezigen
met het feit dat IVN West-Friesland vandaag precies 50 jaar
bestaat. Dit is het laatste moment dat Geert als voorzitter
optreedt. Agenda punt 7 wordt eerst behandeld: de ALV
moet haar goedkeuring geven voor de voordracht van de
nieuwe bestuursleden, Ingrid Mooren, Linda Smit en Pieter
van de Wiel. Na een voorstelrondje van ieder gaat de ALV
akkoord met de voordracht. Er zijn ook twee aftredingen,
Geert Veldhuis en Astrid Bijster. Ook hier gaat de ALV mee
akkoord. Er blijft een vacature als voorzitter.
 
Nieuwe bestuur 2022: Ingrid Mooren secretaris, Trudy
Haitsma penningmeester, Linda Smit algemeen bestuurs-
lid, Pieter van de Wiel algemeen bestuurslid. Ingrid neemt
als waarnemend voorzitter het stokje over van Geert.

 
2 Goedkeuring/vaststelling van de agenda van de agenda
Agenda wordt vastgesteld.
 
3 Verslag van de ALV van 8 juni 2021
Deze ALV heeft later in het jaar plaatsgevonden vanwege
covid. Opmerkingen n.a.v. dit verslag: Punt D: vrijwillige
bijdrage is omgezet naar een vaste bijdrage, leden € 2,- en
niet leden € 4,-. De bijdrage IVN West- Friesland is nog
steeds laag in vergelijking met andere afdelingen. Het blijft
een aandachtspunt. Actiepunt: afstemmen 16 maart 2022
met het KNNV, is uitgevoerd. Rick de Moel heeft zich te-

beleidsplan en een duidelijke strategie zorgen voor stabili-
teit en continuïeit.
De missie van het IVN: mens en natuur met elkaar te ver-
binden door natuurbeleving, natuureducatie, duurzaam-
heid en natuurbeheer. Door elan, passie en deskundigheid

Kwaliteitshuis

11



Snoeshaan passen en is hiermee zeer vereerd. Bedankt
Han, hij krijgt bloemen als toegift.
 
6 Afscheid van bestuursleden Geert Veldhuis en Astrid
Bijster
Officieel afscheid van Geert.Trudy is in de analen (Alche-
milla's) gedoken. Op 13 maart 2018 werd Geert tot voorzit-
ter benoemd. Geert zijn motto is "Wie groen doet, groen
ontmoet". Groene educatie zit in de vezels van Geert. Geert
deelde zijn goede ideeën en met veel energie en inzet
probeerde hij deze ideeën gezamenlijk inhoud te geven. De
eerste rimpeling: de penningmeester viel uit en Geert nam
deze taak erbij, de corona beperkingen werden steeds
strenger, inkomsten vielen weg en bezuinigingen. Hoe ga

te combineren bij het cursusaanbod en activiteiten gaan
deelnemers natuurbewuster en met verwondering naar huis
en geven het op hun beurt door aan kinderen.
Doelstellingen: aantrekkelijk aanbod, voldoende actieve
vrijwilligers en financiële reserve. Het organogram geeft
structuur en duidelijkheid. De ALV is de eigenaar van de
vereniging. Er is een voorzitter nodig als gezicht van de
vereniging. Er wordt gewerkt aan een heldere communica-
tiestructuur. De bestuursleden nemen contact op met de
werkgroepcoödinatoren om te horen hoe het werkt in de
werkgroep.
Office 365 is een prima programma voor het opzetten van
een goed communicatiesysteem. Max en Pieter zijn hier
volop mee bezig. De grote lijnen zijn uitgezet maar er wordt
nog gefinetuned. Pieter geeft workshops over hoe te werken
met Office 365. Als er vragen zijn neem dan contact op met
Pieter. pieter@ivn-westfriesland.nl
Jubileumactiviteiten 9 maart is de Jubileum Lente Wande-
ling in het Egboetswater. Dit vanwege het feit dat de
nieuwsjaarwandeling vervallen is door corona. De organi-
satie is in handen van Linda en Pieter. De Jubileum Lente
Wandeling is voor leden en start om 12.30 uur
Viering 50-jarig jubileum De commissie bestaande uit Geert
Veldhuis, Astrid Bijster, Susan Blomsma, Geert Pietersen,
Toos Brink en Nico Bregman heeft al heel wat werk verricht.
Het jubileum wordt gevierd tijdens het weekend van 23 en
24 april. Zaterdag 23 april is voor genodigden. Dan wordt
het voedselbos De Haling ook officieel geopend. Zondag
24 april is voor de leden. Er zijn presentaties van de werk-
groepen. Coödinatoren en vertrouwenspersonen Marianne
Ouwerkerk, coördinator van de natuurkoffer, geeft het
stokje door aan Ria de Graaf.
Vertrouwenspersonen: Eleonora de Boer stopt en Herma
Compaan neemt het van haar over. Herma stelt zich voor
tijdens de vergadering. Ondanks zijn ziekte blijft Tjalling zijn
functie als vertrouwenspersoon vervullen. Marian en Ele-
onora worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
 
5 Uitreiking van de Snoeshaan
De vogel met een rare snuit is gemaakt door de vrouw van
Tjalling James en Gerard de Graaf heeft het nestje gemaakt.
De Snoeshaan wordt door Trudy uitgereikt aan Han Oran-
je. Han heeft een behoorlijke staat van dienst: vogelkastjes
maken, materialen beheren, actief binnen het Ecoproject,
vrijwilliger zijn is een dagtaak. Han mag komend jaar op de

Ingrid Mooren secretaris, Trudy Haitsma penningmeester, Linda Smit algemeen bestuurslid, Pieter van de Wiel algemeen
bestuurslid. Ingrid neemt als waarnemend voorzitter het stokje over van Geert.

Han Oranje mag dit jaar naar de Snoeshaan kijken.
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Geert Veldhuis is voorzitter-af.

Astrid is Erelid.

8 Verslag controle kascommissie + benoemen van
commissie 2022
Op 15 februari 2022 heeft de kascommissie, bestaande uit
Geert Pietersen en Jan Kreuk, de controle uitgevoerd. Alles
is in orde bevonden. Zij stellen de vergadering voor om de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor
de boekhouding van 2021. Kascommissies voor komend
jaar bestaat uit Jan Kreuk en Han Oranje. Nico Bregman
stelt zich beschikbaar als reservelid.
 
9 Begroting 2022
Het is lastig om een begroting op te stellen zeker na een
Corona jaar. Begroting: schoolexcursies 2022 volgens de
werkgroep is het bedrag reëel, 2021 was een Coronajaar.
 
10 Rondvraag
- De actieve ledendag wordt gehouden op 24 septem-
ber. Commissie bestaande uit Jan Kreuk, Han Oranje,
Anna Frederiks en Elcke Ransijn bereidt deze dag voor.
Ook wordt tijdens deze dag aandacht besteed aan de
jubilarissen van de afgelopen twee jaar. Geert heeft een
lijst van namen en stuurt deze door naar de commissie.
- Overleg met de KNNV is geweest. Namens de KNNV
gefeliciteerd met het jubileum.
- Alchemilla data inleveren kopij en verschijnen van het
zomernummer klopt niet. Hans vertelt dat dit een foutje was.
31 maart is de datum voor inleveren van de kopij. De Al-
chemilla verschijnt op 1 mei. Dit komt in de nieuwsbrief.
- Scholenwerkgroep: kosten rondleiding groep € 40,-. Het
bedrag is erg laag. Aandachtspunt: Subsidies aanvragen
bij gemeenten.
Nog enkele kleine punten:je verder als bestuur en voorzitter? Uiteindelijk draag je als

voorzitter de eindverantwoording. Geert heeft de vereniging
door een paar moeilijke jaren geleid. Jammer dat hij ons
verlaat als voorzitter. Onze dank is groot, maar we blijven
elkaar tegenkomen. Geert zal ons blijven inspireren.
Bloemen en een cadeautje voor Geert.
Afscheid van Astrid. Astrid is al heel lang lid van het IVN.
Verbijsterd waren we toen we zagen dat Astrid al 22 jaar
lid is van het bestuur en zich nog steeds met zoveel plezier
en energie inzet voor verschillende IVN-zaken. Als be-
stuurslid behoort Astrid tot de buitencategorie. Een opsom-
ming: NGO, sinds 2012 algemeen lid van het bestuur,
cursusleider, met veel enthousiasme natuureducatie, Na-
tuurkoffer, vrijwilligersuitjes, IVN Noord Holland. Zelfs op
de website van het Landelijk IVN staat haar foto. Voedsel-
bos. Dit jaar weer gestart met NGO. Astrid is natuureduca-
tie. Tomeloze energie en doorzettingsvermogen. Zeer veel
dank. Dit verdient een erelidmaatschap van de vereniging,
een dinerbon en een bos bloemen. Astrid vindt het speciaal
om erelid te zijn en gaat verder met de andere taken.
 
PAUZE
Met een slag van de voorzittershamer wordt de ALV
voortgezet. Nogmaals de vraag van Ingrid "Aan wie komt
deze voorzittershamer toe??????"
 
7 Financieel jaarverslag 2021 Wordt rondgedeeld. Ieder
lid heeft via Office 365 deze documenten kunnen lezen.
Trudy presenteert de documenten. Enkele opmerkingen:
Inkomsten voedselbos: het bedrag van de kosten. Deze
kosten zijn donaties. Verslag wordt goedgekeurd.
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- Het bestuur bestaat nu uit vier enthousiaste mensen. We
hopen dat iemand zich meldt als voorzitter. De voorzitter is
het gezicht van de vereniging. Weet je iemand benader
deze persoon dan persoonlijk en ga het gesprek aan. Help
ons mensen zoeken.
- De gemeente Stede Broec heeft een uitnodiging gestuurd
om in gesprek te gaan over het erfgoed in de gemeente.
Namens het IVN gaat Elcke Ransijn daar heen. Datum:
dinsdag avond 22 maart.
- De schoonmaak (Terpzaal en benedenruimtes) is tot nu
toe door vrijwilligers gedaan. Wie wil ondersteunen? De
vrijwilligers verdienen een dik applaus.
- Een groot applaus voor Toos, Zij heeft ervoor gezorgd dat
alles voor vanavond pico bello in orde was. Geweldig Toos.
Afsluiting officieel gedeelte ALV om 21.45 uur We sluiten
deze feestelijke ALV af met een hapje en drankje.

Jubileumgebak

Activiteiten IVN in mei en juni
 
Linda Smit
 
Hieronder een kort overzicht van de tot nu toe bekende
activiteiten in de maanden mei en juni. Uitgebreide info vindt
u op onze website en in de maandelijkse nieuwsbrief.
 
In de meivakantie is op Dinsdag 3 mei een "Kinder doe-
excursie" met als thema: voorjaar in de lucht.
Zondag 15 mei: bomenrondleiding in het Snoeck van
Loosenpark.
Zondag 15 mei: vaart de Wilskracht 2x.
 
In de maand juni komt er een mini boekenmarkt. Op 11 en
12 juni zijn de Nationale slootjesdagen.
In het Egboetje kunnen de kinderen waterdiertjes vangen. 
Op 11 juni In het Streekbos vaart de Wilskracht 2x op 12
juni, ook om waterdiertjes te vangen.
 
Heeft u suggesties voor een activiteit, wilt u een activiteit
organiseren of wilt u meedenken over het maken van een
maandprogramma? Uw hulp is van harte welkom! Contact
kan lopen via linda@ivn-westfriesland.nl

Pioniersplanten in het
Ecoproject
 
Louis van Wegen
 
In de media is dit voorjaar meer aandacht dan ooit voor
biodiversiteit in de stad. Van "onkruid vergaat niet, onkruid
bestaat niet" tot "doe mee in je eigen tuin". Onkruid is hot
maar het woord is verwarrend. Al eeuwenlang wordt het
gebruikt voor planten die ten koste gaan van de producti-
viteit van gewassen die we kweken. Vroeger waren dit de
gewassen waarmee we ons voedden zoals groenten(za-
den) en granen. Later legden we ons in Westfriesland ook
toe op siergewassen dus niet voor voedsel maar voor winst.
"Kwaadjes" worden ze in Westfriesland ook genoemd, onze
tulpen, pioenrozen en bloemkolen zijn de "goeden". De
zogenaamde onkruiden vormen tezamen de akkerflora. Die
bestrijden we zo efficiënt met gif en machines dat ze nog
maar weinig voorkomen. Dat is jammer voor onder meer
de vlinders en voor de weidevogels die hun nesten maken
in koolvelden. Zonder akkerbloemen geen insecten die de
pullen nodig hebben om te groeien. Binnen het bebouwde
gebied, in onze tuinen en het openbare groen, wordt het
ook minder. Dit onder meer omdat we van onze tuinen
luchtplaatsen maken voornamelijk bestaande uit sierbeton
en plankhout. Is er verandering op komst?
 
Er verschijnen allerlei boeken over onkruid en het NRC is
een zogenaamde crowdsourcing begonnen. Met Ben Vol-
laard van de Tilburgse Universiteit als boegbeeld worden
we opgeroepen om een stuk tuin onbewerkt te laten zodat
de natuur kan verwilderen. Hoezo "Tegel eruit en plant
erin"? Het is voldoende om tegels eruit te halen, de natuur
doet de rest. Er is zelfs een wedstrijd NK tegelwippen.
In de Landelijke Raad van IVN is een discussie over acti-
visme. Volgens Mens en Natuur is die urgenter dan ooit.
Niet dat het IVN de barricaden op moet "Maar we willen ook
niet het orkestje op de Titanic zijn, en maar blijven roepen
hoe mooi de natuur is, terwijl die om ons heen verdwijnt."
 
De akkerflora bestaat uit pioniersplanten want ze begroeien
kale grond die ontstaat door bewerking met schop, ploeg
of tegelwip. Planten die tussen tegels groeien en in straat-

Bloemenakker in maart 2022.
foto: Louis van Wegen
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goten groeien worden ook tot deze groep gerekend. Er zijn
recent witte klaverplanten in stedelijk gebied gevonden die
zich zodanig hebben aangepast dat ze geen onsmakelijke
stoffen meer aanmaken om zich te verweren tegen grazers.
Die zijn er immers niet in de stad. Deze aanpassing aan de
omstandigheden is bekend sinds de evolutieleer van Dar-
win. Het pleit er des te meer voor om zaad te plukken in de
omgeving waar je gaat zaaien en niet te kiezen voor car-
navalsmengsels die langs akkerranden ingezaaid worden.
 
In het Ecoproject zaaiden we tot nu toe twee maal de
bloemenakker in met een mengsel van De Bolderik. Onze
werkgroep is elke tweede zaterdag van de maand 's mor-
gens actief. Niet alleen met snoeien, takkenrillen bouwen,
maaien, hooien maar ook met spitten en zaaien. De bloe-
menakker is aangelegd door zand op te brengen waardoor
het maaiveld hoger werd. Zand uit de handel was de enige
grond die zonder kostbare keuring aangevoerd kon worden.
Aangename bijkomstigheid is dat het voedselarm is. Het
plan was om met het zand een akkerflora mogelijk te maken
op een weide waar we 24 jaar lang maaiden en hooiden
zonder toename van biodiversiteit. Pioniersplanten kwa-
men massaal voor in het Ecoproject in 1996 toen de herin-
richting nog maar pas had plaatsgevonden. De kale grond
begroeide binnen korte tijd met Klein hoefblad, Akkermelk-
distel, Klein kruiskruid, Herderstasje e.d. Met de aanvoer
van zand beoogden we dus niet om een plek te maken waar
alleen planten groeien die van puur zand houden maar om
akkerbloemen die op klei groeien te herintroduceren. Tij-
dens de aanleg waren we echter beperkt in middelen en tijd.
 
Het zand is opgebracht, enigszins gemengd met de klei uit
de ondergrond en afgedekt met een dunne laag klei. Die
dunne toplaag is onvoldoende gebleken om met het zand
een kleine akker te vormen. De hoge plek bestaat nog
steeds grotendeels uit een dikke laag ongemengd zand
onder een dunne laag klei. Alleen aan de randen is het zand
voldoende gemengd. Daar is de biodiversiteit van het bo-
demleven zoals gebruikelijk. Het hogere deel van de akker
is heel arm aan bodemleven waardoor er niet veel soorten
planten kunnen groeien (biodiversiteit begint bij de bodem).
 
In september 2020 is de bloemenakker na de aanleg inge-
zaaid met een akkerbloemenmengsel en in 2021 bleek dat
de Reukloze kamille dominant werd. In september 2021
hebben we de akker opnieuw gespit en ingezaaid. De be-
groeiing die ontstond in de herfst bleek ook weer gedomi-
neerd te worden door Reukloze kamille. Dit hebben we
grotendeels ongemoeid gelaten. In maart 2022 hebben we
wel de beide kopeinden van de bloemenakker omgespit en
ingezaaid met Gele mosterd. Dit is een kruisbloemige
plantensoort waarvan het Oranjetipje kan profiteren mits de
zaden al in mei uitgroeien tot bloeiende planten.
 
De bloemenakker is aangelegd in samenwerking met
Sander Hoogland van Floridus uit Nibbixwoud. Het bestaan-
de pakket zand waar nog geen klei uit de omgeving door
gemengd is bevat nauwelijks bodemleven. Het is een
overweging waard om Floridus nogmaals te betrekken om
klei uit de directe omgeving door het zand te mengen zodat
de biodiversiteit van het bodemleven kan toenemen. Sug-
gesties zijn welkom.

Herdenkingsboom voor Bavo
Beijk
 
Ria de Graaf
 
Op 20-12-2021 werd in het bijzijn van zijn vrouw en zoon
een herdenkingsboom voor Bavo Beijk geplant in het Eg-
boetje. Bij deze plechtigheid heeft Tjalling James onder-
staand woordje geschreven. Vanwege de coronaregels
waren er slechts 2 IVN-ers er bij aanwezig.
 
Bavo maakte op mij, bij zijn entree bij het IVN een vriende-
lijke en prettige indruk. Meteen bij de Natuurgidsencursus
deelde hij zijn kennis over stinzenplanten met ons, zonder
iets op te dringen. Hij kwam niet alleen door leeftijd, maar
ook door karakter over als een bedachtzaam, wijs man. Hij
liep er niet mee te koop maar we hingen aan zijn lippen als
hij wat vertelde. De achtergrond van zijn jaren in Limburg
en bij Staatsbosbeheer bleef bescheiden onder de opper-
vlakte, maar we hebben er wel van geprofiteerd.
Groot, ook voor ons, was de teleurstelling over het misluk-
ken van zijn oogoperatie. Later toen hij steeds meer in de
mantelzorg thuis belandde, raakte hij langzaamaan uit het
IVN-beeld. Terecht dat daar aandacht voor eigen zorgen
waren. Bavo kwam en ging op een prettige en rustige
manier in ons IVN-leven en dat verdient een mooie gedenk-
waardige boom. We hopen dat deze goed zal aanslaan en
tot in lengte van dagen ons van zuurstof, beschutting en
groen zal voorzien. Bavo schreef op 2019 september nog
een brief aan het bestuur van IVN West-Friesland waarin
hij bedankte voor de plezierige samenwerking en sloot af
met de woorden: "Veel succes met jullie goede werk voor
mens en natuur."
 
Namens alle Egboeters bedanken we de familie voor de
Elsbes (Sorbus torminalis) en verheugen ons op de vlinders
en bijen die deze boom komen bezoeken.
 
Noot van de Redactie: In het lentenummer van de Alche-
milla uit 2012 staat een uitgebreid artikel over Bavo Beijk.
(Website IVN West-Friesland, Publicaties, Lentenummer
2012)

Ria leest tekst voor van Tjalling James.
foto: Toos Brink
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