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Jaarverslag IVN Noord-Kennemerland 

2021 

 

 

1. Inleiding 

Het jaar 2021 werd helaas, evenals het voorgaande jaar, voor een belangrijk deel beheerst 

door de beperkingen van de coronapandemie. Zoals in de verslagen van de verschillende 

werkgroepen is te lezen, konden veel van de reguliere activiteiten niet of alleen in beperkte 

mate plaatsvinden. We hebben een groot deel van het jaar ‘op onze handen moeten zitten’. 

Gelukkig heeft vrijwel iedere werkgroep wel de korte periode, tussen twee coronagolven, 

weten te benutten om weer actief te zijn. Zelfs de werkgroep Natuurkoffer die bij een 

kwetsbare doelgroep komt, heeft enkele huiskamerbijeenkomsten weten te organiseren. 

Andere werkgroepen hebben hun activiteiten binnen zoveel mogelijk beperkt en zijn vooral 

naar buiten gegaan, zoals de scholenwerkgroep. Begin oktober kon met PWN-medewerkers 

bij de schaapskooi een Paddenstoelendag ‘in afgeslankte vorm’ worden georganiseerd die 

een behoorlijk aantal bezoekers trok.  

Aan het eind van het jaar 2021 was de maatschappij weer grotendeels op slot. De in oktober 

begonnen Klimaatcursus met ruim 20 deelnemers moest worden onderbroken. En het tijdstip 

van de start van de Natuurgidsenopleiding, waarvoor de informatiedag begin november 

plaatsvond, werd ook weer onzeker.  

Het toont de motivatie en inventiviteit van onze vrijwilligers dat zij ook onder moeilijke 

omstandigheden actief wilden en konden zijn. Dat de ‘buitenwereld’ dit waardeert, blijkt uit 

het feit dat IVN als geheel de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2021 heeft ontvangen. Juist in 

die moeilijke periode van de coronapandemie is gebleken hoe belangrijk de natuur is. Als 

afdeling IVN Noord-Kennemerland hebben we daar zeker ook ons steentje aan bijgedragen! 

Het bestuur is dan ook de leden en vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet in moeilijke 

tijden. We spreken de hoop uit dat we in 2022 de natuur weer zonder beperkingen kunnen 

beleven.   

 

2. Bestuursactiviteiten 

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar ongeveer eenmaal per zes weken. Slechts één 

keer konden we dat fysiek doen in Parnassia, de overige keren spraken we elkaar via Zoom. 

De Meerjarenvisie en het Jaarplan 2022-2023 van de afdeling werden voorbereid en in de 

ALV van 2 oktober 2021 besproken en vastgesteld. In november werd de jaarlijkse 

vergadering met het bestuur van de KNNV-afdeling Alkmaar-Den Helder gehouden. Punten 
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op de agenda waren het gezamenlijke magazine Blad, de Lezex-lezingen en de 

samenwerking op het gebied van cursussen. IVN leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om 

aan bijvoorbeeld inventarisatie-activiteiten zoals een 1000-soortendag deel te nemen.  

Er gingen meerdere nieuwsbrieven naar de leden met aankondigingen van afdelings- of 

algemene IVN-activiteiten en suggesties om op andere manieren met de natuur bezig te zijn. 

Joke Pruis was gelukkig bereid de eindredactie van de nieuwsbrieven en de verzending 

ervan te verzorgen.  

Eind mei werd met het management van PWN gesproken over het actualiseren van de 

samenwerkingsovereenkomst die in 2016 afliep. Bij die besprekingen is ook het bestuur van 

de afdeling IVN Midden-Kennemerland betrokken.  

Vanuit het bestuur zijn we in gesprek gegaan met docenten van het Clusius College in 

Alkmaar om te kijken of we vanuit onze afdeling iets voor het ‘groene’ onderwijs van deze 

VMBO school kunnen betekenen. Daaruit is voortgekomen dat er in 2022 voor de 

eerstejaarsleerlingen een excursie verzorgd gaat worden naar de Kruidentuin in de 

Rekerhout.   

Een kleine groep vrijwilligers van de afdeling heeft zich beziggehouden met het vernieuwen 

van de activiteitenfolder. Tot het begin van de coronapandemie werd ieder kwartaal een 

nieuwe folder samengesteld met de activiteiten voor de daaropvolgende drie maanden. 

Omdat we flexibeler zijn met de huidige digitale mogelijkheden zoals de website, Facebook 

en andere media hebben we besloten een folder te maken met een algemene tekst over IVN 

Noord-Kennemerland zonder specifieke activiteiten te noemen. In de folder, die overigens 

uiterlijk dezelfde vorm heeft als de eerdere folders, zijn QR-codes opgenomen die 

rechtstreeks verwijzen naar onze website of naar het formulier waarmee men zich kan 

aanmelden als lid. Het betekent wel dat we onze activiteiten in de verschillende media 

(website, Facebook, etc) actueel moeten houden! 

 De penningmeester heeft aan het eind van het jaar alle leden aangeschreven met het 

verzoek om voor de inning van het IVN-lidmaatschap een sepa-machtiging te verlenen. De 

inning van de contributie verloopt dan via IVN landelijk waardoor dit de lokale afdeling veel 

werk scheelt.  

Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel van de penningmeester om de regels met 

betrekking tot de vrijwilligersvergoedingen in het komende jaar aan te passen. Belangrijke 

reden is dat deze daadwerkelijk moet voldoen aan de fiscale regelgeving voor 

vrijwilligerswerk. Stapsgewijs zullen in de komende jaren de vergoedingen voor alle 

vrijwilligers gelijk getrokken worden. Voorts werd besloten dat met ingang van 2022 

deelname aan excursies voor niet-leden verhoogd wordt van €2,50 naar €3,00. 

 

3. De werkgroepen 

Door de corona-pandemie hebben de meeste werkgroepen slechts mondjesmaat hun 

activiteiten kunnen uitvoeren. Tijdens de korte periode van versoepelingen is er toch nog een 

scala aan activiteiten verricht.  
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3.1 Werkgroep Natuur- en cultuurwandeling Bergen aan Zee 

 

 
 

Dit jaar heeft de werkgroep ondanks corona, vier mooie wandelingen gelopen. De 

wandelingen werden redelijk goed bezocht en de deelnemers waren buitengewoon 

enthousiast. De zomeravondwandeling hebben we uitgebreid met een middagwandeling. 

Deze vindt plaats op de 1e zondag van de maand in de periode van september t/m april. In 

december 2021 viel deze zondag ongunstig i.v.m. Sinterklaas waardoor de wandeling is 

komen vervallen. 

Voor het jaar 2022 denken wij de wandeling het hele jaar te kunnen lopen met uitzondering 

van de maanden januari en december.   

   

3.2 Werkgroep IVN Routes App 

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep twee nieuwe wandelroutes weten te realiseren. De 

meeste gegidste wandelingen gingen niet door. Toch kon het publiek, begeleid door natuur 

en cultuurhistorische informatie, wandelingen in onze mooie regio maken. Weliswaar niet 

groepsgewijs en interactief met een IVN-gids in levende lijve, maar toch gebruik makend van 

een leuke en informatieve route. 

Er is gedurende een langere periode meerdere keren getracht om beide routes ná de nodige 

media aandacht te lanceren, maar het corona-virus gooide roet in het eten. Wel hebben we 

twee lokale digitale media, namelijk de Flessenposten uit Bergen en Egmond bereid 

gevonden om een heel mooi stukje te plaatsen. Daarnaast hebben we ook op regionaal 

niveau de Alkmaarsche Courant bereid gevonden om een interview aan het begin van 2022 

te plaatsen over de lancering van de route in Bergen aan Zee. 

Eind van het jaar is de werkgroep begonnen met de voorbereidingen van een app-

wandelroute in de Wimmenummerduinen en in de buurt van Duinvermaak in Bergen. Er 

liggen nog ideeën voor andere routes op de plank. 

 

3.3. Natuurwerkgroep Dijk en Waard 

Het jaar 2021 kenmerkt zich voor de Natuurwerkgroep Dijk en Waard door een scala aan 

verschillende activiteiten in Heerhugowaard en Langedijk. 

Ondanks de beperkingen zijn er lezingen en excursies gegeven. Lezingen over tuinvogels, 

stadsvogels en paddenstoelen bijvoorbeeld. Excursies werden gegeven in het Park van 

Luna, de Waerderhout en het Geestmerambacht. Op natuurbegraafplaats Geestmerloo werd 
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een eerste wandeling gehouden. Wij volgen de ontwikkeling van dit nieuwe gebied op de 

voet. 

 

 
 

Tijdens de Nacht van de nacht is een nachtwakerwandeling gehouden in Langedijk. 

De Oosterdel vaar- en wandelexcursie is niet gegeven maar de wandeling  is klaar gemaakt 

voor de IVN Routes App en daar inmiddels in opgenomen.  

De werkgroep heeft ook in 2021 weer meegedaan aan de Midwintertelling en de MUS telling 

van Sovon. De stichting Veldzorg wil graag dat we een natuurakker in het Oosterdel gebied 

gaan monitoren om de natuurontwikkeling te volgen. We hebben in oktober een eerste 

bezoek aan dit landje gebracht. De ijsvogelwand in het Park van Luna hebben we opgeknapt 

en de natuurvitrine in de bieb wordt up-to-date gehouden.  

Verder heeft de werkgroep een bijdrage geleverd aan de gebiedsvisie Kanaalpark van de 

gemeente en de Groenspoor plantdag van de Provincie Noord-Holland. 

Met de groep hebben we, toen het weer mocht, een heerlijke wandeling in het 

Geestmerambacht gemaakt.  

Sinds eind 2021 hebben we aansluiting bij het digitale toeristische platform Ontdek Dijk en 

Waard. 

3.4 Redactie  Blad 

Blad is een gezamenlijke uitgave van IVN Noord-Kennemerland en KNNV afdeling Alkmaar-

Den Helder. In 2021 verschenen de nummers 64, 65, 66 en 67. Met ingang van nummer 66 

begonnen we aan de vijftiende jaargang. Blad wordt gedrukt in een oplage van 750 

exemplaren.  

Blad is van de leden en voor de leden. Dit betekent dat doorgaans voldoende kopij 

beschikbaar komt om 32 pagina’s te vullen. In een enkel geval sporen de redactieleden 

personen aan om iets te schrijven. Dat was met name voor Blad 66 het geval. De redactie is 

vanwege de pandemie maar twee keer fysiek bijeen geweest om het Blad samen te stellen.  
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3.5 Hortus Alkmaar  

 
 

In de winterperiode is hard gewerkt om de tuin nog mooier en interessanter te maken. Zo 

kun je het verschil zien tussen kalkarm en kalkrijk duingebied door de aanleg van kleine 

gebiedjes compleet met duinen en duinmeertjes. Uiteraard met bijbehorende planten. De 

planten die gebruikt worden om te verven zijn bij elkaar gezet.  Met een bij de planten 

geplaatste gekleurde kwast is direct te zien welke kleur die plant geeft. Direct naast de 

ingang zijn bedden gemaakt waarin 100 eetbare planten zijn gezet of gezaaid. 

Ondanks alle corona-maatregelen hebben we toch wel veel mensen mogen ontvangen. 

Bijna 650 mensen zijn rondgeleid. Dat moest vaak in kleine groepjes. Ook zijn er 14 

schoolklassen op bezoek geweest. Vanwege het 10-jarige bestaan van de Hortus zijn er 

vrijkaarten uitgedeeld om dit met veel mensen te kunnen vieren. Er is goede hoop dat het 

jaar 2022 weer normaal verloopt en dat veel bezoekers van de tuin komen genieten. 

 

3.6 Strandwerkgroep 

 

 
 

Uiteraard had ook de Strandwerkgroep te maken met beperkingen door corona en vonden er 

in het begin geen activiteiten plaats. Wel was er veelvuldig contact tussen de groepsleden 

onderling via Whatsapp. We stelden elkaar op de hoogte van mooie strandvondsten en 

stuurden elkaar mooie filmpjes. Zo werden in januari in de branding levende zeepaardjes 
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aangetroffen, o.a. het zeldzame kortsnuitzeepaardje. Ze zijn naar het Zeeaquarium in 

Bergen aan Zee gebracht en in juli waren ze nog in leven. Er werd een film gedeeld over de 

voortplanting van dieren in de Noordzee en dat biedt zeker aanknopingspunten voor 

verhalen tijdens het korren. 

Op 22 april 2021 kwam de groep bij elkaar in de tuin van Parnassia. Het was fijn elkaar weer 

te ontmoeten en we keken uit naar een herstart van onze activiteiten. Afgesproken werd om 

begin juli met een kleine groep te experimenteren met nieuwe werkvormen. In het touw 

werden lussen gemaakt, waaraan men zou trekken en al doende zou dan voldoende afstand 

van elkaar worden gehouden.  

Verschillende scholen zijn hierdoor in staat gesteld om te korren, met name in september en 

oktober. Ook met vier bakken bleek de noodzakelijke afstand niet te realiseren en de 

kinderen wilden graag bij elkaar in de verschillende bakken kijken. Alhoewel het buiten was, 

voelden de gidsen zich onveilig omdat alle kinderen toch de neiging hadden heel dicht bij 

elkaar en de gids te komen. 

Inmiddels werd er meer bekend over Het ‘Groene Strand’ Dit is een samenwerkingsverband 

van diverse natuurorganisaties in Nederland, waaronder het IVN. De ambitie is om 200 km 

groen strand te laten ontstaan langs de Noordzeekust. Aanspoelsels blijven liggen, 

vrijwilligers ruimen het afval. De hoop is dat er verschillende zwaar bedreigde strandvogels, 

zoals de strandplevier en de dwergstern, zullen gaan broeden. Vanuit het IVN en de 

Strandwerkgroep is er contact met het ‘Groene Strand’ omdat in de plannen ook Camperduin 

is betrokken. De informatie zal zeker worden gedeeld in onze excursies. 

Op 17 oktober heeft de Strandwerkgroep een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 

‘Doggerland, verdwenen land in de Noordzee’ in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 

Met name de klimaatwisselingen in de voorbije eeuwen en de huidige zeespiegelstijging door 

menselijke activiteit hadden de aandacht, ook in de groepsapp achteraf. 

En toen: weer corona: de nodige beperkingen, verschillende groepsleden werden door de 

ziekte getroffen. Onze jaarlijkse traditionele kerstwandeling via Bergen aan Zee, door de 

Kerf, altijd sfeervol door de voorgedragen gedichten, kon niet doorgaan. Maar het strand is 

levend en biedt de werkgroep inspiratie, welke men enthousiast zal delen. Aan de kust zijn 

rosse grutto's gezien en in november 2021 was zelfs noorderlicht bij Egmond aan Zee 

zichtbaar.. 

 

3.7 Scholenwerkgroep 
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Ook dit jaar heeft de Scholenwerkgroep in verband met de corona-pandemie helaas niet 

kunnen werken zoals ze gewend is. Pas vanaf half september tot half november konden er 

basisschoolgroepen ontvangen worden. De aangeboden activiteiten waren zeer beperkt 

omdat ze volledig buiten plaats moesten vinden. Direct na de verzending van de mailing naar 

de scholen over de herstart, stroomden de aanmeldingen in rap tempo binnen. Het laat zien 

dat er een enorme behoefte is aan de natuuractiviteiten van de Scholenwerkgroep en dat is 

natuurlijk heel fijn om te zien. 

Slechts 29 klassen hebben dit jaar deel kunnen nemen aan een van onze activiteiten. De 

groepen zijn als volgt verdeeld over de volgende activiteiten: 

- Kriebelbeestjes 2 

- Strand en Zee 4 

- Paddenstoelen 23 

Uit de gemeente Bergen hebben we dertien groepen ontvangen, verdeeld over acht groepen 

uit Bergen en vijf groepen uit de Egmonden. Daarnaast hebben twee klassen uit Bergen 

deelgenomen aan de activiteit Korren. Uit Alkmaar kwamen elf groepen langs, uit 

Heerhugowaard en Sint Pancras twee en uit Heiloo één. De activiteit over paddenstoelen, 

die plaatsvindt in het gebied rondom het bezoekerscentrum De Schoorlse Duinen, bleek ook 

dit jaar een groot succes. Vooral kleutergroepen meldden zich voor deze activiteit, zelfs zes 

kleutergroepen van één school. Ondanks dat het dit jaar een ‘slecht’ paddenstoelenjaar was, 

werden de activiteiten zeer gewaardeerd. Dit kwam mede omdat het thema werd uitgebreid. 

Annemarie en Gerda hebben het afgelopen jaar slechts vier maal een natuurles kunnen 

verzorgen in een onder- en bovenbouwgroep op de Mytylschool uit Bergen. Er werden 

appels geplukt, en de thema’s paddenstoelen, herfst en vormen van bladeren werden 

behandeld. Leerkrachten en kinderen kijken elke keer weer uit naar deze natuurlessen. 

Helaas besloot het PWN een hek te plaatsen op de duinhelling tegenover de skibaan in 

Bergen, waar normaliter de activiteit Natuurpad in het bos plaatsvindt. In goede 

samenwerking met de boswachters is een nieuw natuurpad bij de Schaapskooi aan de 

Zeeweg ontwikkeld. Helaas moest het lesmateriaal wel behoorlijk worden aangepast. 

3.8 Rekerhout-Kruidentuin 

Wandelingen 

Door de corona-pandemie heeft de werkgroep helaas maar twee wandelingen kunnen lopen 

in de Rekerhout. De werkgroep beschikt nu over een e-mailadres waardoor men nu goed op 

de hoogte is van het aantal mensen dat aan de wandeling wil deelnemen. De wandeling 

kenmerkt zich door een vast aantal deelnemers. Zij werken ook in de Kruidentuin. 
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Kruidentuin   

Ondanks de corona-pandemie hebben heeft de werkgroep met veel plezier nog flink kunnen 

doorwerken in de tuin. Op ca. 40 dagdelen zijn vrijwilligers actief geweest in de Kruidentuin. 

Het jaarlijks uitje voor de vrijwilligers ging helaas niet door. Voor een groot gedeelte zijn de 

dode buxushagen vervangen voor de buxuskamperfolie (Lonicera nitida) die ongevoelig is 

voor de rupsen van de buxusmot. Verder is het sortiment aangevuld met een nieuwe 

lederboom (Ptelea trifoliata) en een peperboompje (Daphne mezereum).  

Tijdens de ALV van de afdeling heeft Klaas-Jan Koedijk een presentatie gegeven over de 

Kruidentuin en na afloop van de vergadering belangstellenden rondgeleid door deze tuin. 

 

3.7  Wimmenummerduinen en Westert en de Bleek 

Wimmenummerduinen 

De werkgroep Wimmenummerduinen verzorgt wandelingen in en om de Egmonden. In de 

maanden maart t/m augustus beginnen de wandelingen bij de Sporthal in Egmond aan Zee. 

In de maanden september t/m februari beginnen de wandelingen bij het informatiebord van 

de PWN aan het einde van het Nachtegalenpad in Egmond aan den Hoef. De werkgroep 

gaat bespreken of er meer variatie in de wandelingen mogelijk is. Dit mede door het feit dat 

bij de Sporthal het grootste gedeelte van het jaar betaald parkeren is. Er hebben slechts vijf 

‘voorloop-wandelingen’ en twee gegidste wandelingen plaatsgevonden.  

Vanaf 1 januari 2022 heeft de Ruud de Raadt het coördinatorschap van Hanneke Dam 

overgenomen. 

Westert-de Bleek 

De werkgroep verzorgt deze avondwandeling in het bijzonder diverse duingebied Westert-de 

Bleek (Egmond-Binnen). Helaas kon er maar één wandeling (op 25 augustus) van de vijf 

doorgaan. 

3.8 Natuurkoffer 

De verschillende uitbraken van corona zorgden ervoor dat de woonzorginstellingen uit 

veiligheidsoverwegingen voor een lange periode geen toegang konden bieden aan mensen 

van buitenaf zoals de leden van de werkgroep Natuurkoffer. Dit had grote gevolgen voor de 

activiteiten van de werkgroep. Daarnaast speelde ook de situatie dat de leden van de 

werkgroep zich niet altijd veilig genoeg voelden om een zorginstelling te bezoeken. Ondanks 

de moeilijke omstandigheden heeft de werkgroep in oktober/november vier natuurkoffers in 

Snijderveld (Obdam) in vier huiskamers gepresenteerd wat door de bewoners als zeer 

gezellig werd ervaren. Daarnaast heeft Elly Boddeke op 19 november in woonzorgcentrum 
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Hugo-Waard (Heerhugowaard) een lezing gegeven over eenden voor de bewoners in de 

aanleunwoningen en uit de directe omgeving van Hugo-Waard.  

3.9 Heemtuinen Parnassia en Abdij van Egmond  

Vrijwilligers van IVN Noord-Kennemerland hebben dit jaar zoals gebruikelijk het onderhoud 

verricht aan deze bijzondere heemtuinen De heemtuin Parnassia die een kalkarm en een 

kalkrijk deel kent, werd tweemaal gemaaid. Het maaisel blijft een week liggen om zaden de 

kans te geven in de bodem te zakken. Daarna wordt het maaisel afgevoerd door 

medewerkers van Scorlewald. De heemtuin heeft een rijke biodiversiteit met zijn meer dan 

200 soorten planten. De Abdijtuin Egmond bestaat uit een deel met nectarplanten en een 

deel waardplanten, beide voor vlinders. De grond is erg stikstofrijk, daarom is verschralen 

van de bodem noodzakelijk.  

3.10 Website-ICT 

Regulier werd onderhoud aan de website verricht en de inhoud geactualiseerd. Sinds 2020 

blogt Joke Pruis op de website regelmatig over haar natuuractiviteiten en -beleving. Het is de 

bedoeling dat meer IVN leden bijdragen gaan insturen over persoonlijke belevenissen in de 

natuur.  

Het streven is om in 2022 de website meer in te zetten voor promotie van onze activiteiten 

en leden ertoe verleiden om de website meer te gebruiken. 

4. IVN-weekend Marker Wadden. 

Tijdens het lange weekend van 27,28 en 29 augustus zijn 25 IVN-leden naar de Marker 

Wadden geweest. Het weekend (het 6e op een rij) werd weer georganiseerd door Tine 

Kalverboer, Ben Oosterink en Ben van Wees. 

Vrijdagmiddag verzamelde men zich in de groepsaccommodatie De Gouwe Droom in 

Bovenkarspel. In de avond vond een wandeling plaats naar het Streekbos waar Tine 

Kalverboer uitleg gaf over grassen en vroegere bewoning daar. Zaterdag zeilde de groep 

naar de Marker Wadden vanuit Enkhuizen met Schuttevaer, de grootste nog bestaande tjalk 

in Nederland. Onderweg - heen en terug - werden de zeilen gehesen door onze deelnemers, 

alles onder leiding van gids Debby Doodeman van organisatie Fogol. Het weer was goed, 

wel een beetje winderig. Tijdens de tocht werden veel vogels waargenomen waaronder 

watersnippen, baardmannetjes, bonte strandlopers en kemphanen. Op de terugweg werd het 

donker wat ook weer een bepaalde sfeer gaf. De volgende dag (zondag) was er een 

excursie onder leiding van twee IVN-natuurgidsen van de afdeling West-Friesland naar het 

Natuurpad/Ecoproject in het Streekbos waar tekst en uitleg gegeven werd over de aanpak en 

uitvoering van het onderhoud. In de middag werd afscheid genomen van elkaar en kon men 

terugkijken op een geslaagd weekend. 

 

5. Cursussen en lezingen 

 

5.1 Klimaatcursus 

Veel mensen maken zich zorgen over de veranderingen in het klimaat en de 

milieuproblematiek. Welke gevolgen heeft dat voor ons dagelijks leven en op dat van de 

generaties na ons? Kunnen we als individu onze bijdrage leveren aan het verminderen van 

de negatieve effecten? Om meer inzicht te geven in de problematiek heeft onze afdeling in 

samenwerking met IVN-landelijk de cursus ‘De Groene Verandering’ georganiseerd. De 

cursus biedt handvaten voor hen die meer willen weten over het klimaat en willen leren hoe 

ze zelf kunnen bijdragen aan het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. Door de 

verscherping van de coronaregels in november is het laatste deel van de cursus 

https://www.ivn.nl/afdeling/noord-kennemerland/natuurblog
http://www.ivn.nl/nkl
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doorgeschoven naar maart 2022. Bijzonder was de excursie naar het voedselbos ‘De 

Groene Oase’ in combinatie met het Tiny Houses project LiberTerra in Geestmerambacht 

(Koedijk). LiberTerra is een woongemeenschap die zich inzet voor duurzaam wonen en 

leven. Op het terrein staan tien verplaatsbare huizen, geproduceerd met zoveel mogelijk 

hergebruikte en natuurlijke materialen. De toekomstige tuin produceert zoveel mogelijk eigen 

voedsel voor de gemeenschap en andere vormen van leven. 

 

5.2 Bomencursus en cursus natuurfotografie 

De bomencursus en cursus natuurfotografie zijn doorgeschoven naar 2022.  

 

5.3 Lezex  

De werkgroep Lezex is een samenwerking tussen IVN Noord-Kennemerland en de KNNV 

Alkmaar-Den Helder. De werkgroep organiseert lezingen en excursies. In het najaar was het 

weer mogelijk om lezingen te geven. In september werd de lezing door Marinco Lefevere en 

Klaas Bart gegeven met als onderwerp ‘De Ongereptheid van de Oostelijke Rhodopen 

(Bulgarije), rivierdelta’s in Griekenland’. In oktober vond de laatste lezing plaats door Norbert 

Peeters over het onderwerp: ‘Wat is wildernis?’ De andere geplande lezingen konden niet 

doorgaan i.v.m. de aangescherpte corona-regels. 

 

6. Paddenstoelendag, overige activiteiten rond de Schaapskooi en Parnassia 

In samenwerking met het PWN werd een bescheiden Paddenstoelendag georganiseerd mét 

aanmelden vooraf voor de activiteiten die allemaal buiten plaatsvonden. Het IVN Noord-

Kennemerland stond er met een informatiekraam, er kon worden gefiguurzaagd, geschilderd, 

het Kabouterpad gelopen en er waren paddenstoelenexcursies. Er waren dit jaar niet veel 

paddenstoelen, maar met flink zoekwerk hadden de boswachters van het PWN toch nog een 

fraaie paddenstoelentafel kunnen maken. In het bezoekerscentrum waren door het PWN 

mooie foto’s opgehangen met info en was er soep te koop. Het was een rustige, maar 

geslaagde dag! 

Vanaf de Schaapskooi werden verschillende wandelingen georganiseerd: naar de Verbrande 

Pan in juli, Speuren naar geuren in augustus en de Nachtwakerwandeling in oktober. 

De afronding van onze activiteiten in de tentoonstellingsruimte van de Schaapskooi is wat 

‘onzichtbaar’ verlopen door de coronamaatregelen. Tijdens een bijeenkomst in Parnassia 

van de vrijwilligersgroep die jaren de zondagmiddagactiviteiten in de Schaapskooi hielpen 

bemensen en vormgeven, is geïnventariseerd wie van hen animo had om activiteiten in 

Parnassia te organiseren. Daar was zeker animo voor en we willen dan ook in de komende 

tijd kijken of we bij opening van Parnassia op een aantal zondagmiddagen belangstellenden 

kunnen trekken. Hiermee is in de tweede helft van 2021 gestart. In juli konden bezoekers 

een wandeling in de Heemtuin maken, in augustus insectenhotelletjes maken en er was twee 

maal een openstelling in combinatie met de Natuur-cultuurwandeling. De weinige bezoekers 

waren heel verrast door de opgezette dieren in Parnassia en de info die er hing over uilen. 

Zelf vertelden we wat over de historie van het gebouwtje en de tuin. 
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7. Nawoord 

 

Bovenstaande verslagen geven het brede scala aan activiteiten van de afdeling weer. Onze 

vereniging  telt zo’n 80 enthousiaste leden die betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten. In 

de verslagen komen maar enkele namen voor, maar de inzet van alle vrijwilligers is 

essentieel voor het succes van de vereniging. We waarderen de inzet van onze vrijwilligers 

dan ook enorm en zijn hen zeer erkentelijk voor het uitdragen van het doel van IVN: “zoveel 

mogelijk mensen de natuur te laten beleven”.  

 

Het bestuur van IVN afdeling Noord-Kennemerland 

 

Henk Groenewegen 

Walter Swagemakers 

Willem Bastiaanse 

Allet Geertman  

 

 

 


