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IVN afdeling West-Friesland

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

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

Bestuur
Contactpersonen

Voorzitter: Geert Pietersen
T: 0228 523565
E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Secretaris: Gé Kenter
T: 0228 513362
E: g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester en
Ledenadministratie: Rob den Hartog
T: 0228 517593
E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
Rekeningnummer:
IBAN/Rekeningnummer: NL13 RABO 0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland

IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activiteiten. 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

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

Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis
T: 06 52618372, E: g.r.veldhuis@ivn-westfriesland.nl
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: Frieda Bus
T: 0228 541489, E: f.bus@ivn-westfriesland.nl
Scholenwerk: Annette van den Berg
T: 0251 310397, E: a.vd.berg@ivn-westfriesland.nl
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
IVN website: Rob den Hartog (zie Bestuur)
Vaarexcursies: Theo Ruiter
T: 0228 515797, E: th.ruiter@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen (zie Bestuur)
Knotwerkgroep: Rob Rijswijk
T: 0228 561642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Ecowerkgroep: 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
T: 06 12509953, E: r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl
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:
Groene kikkers in de poel bij 'Het Egboetje'
Foto: Wil Stelling
Foto achterkant:
Juveniele Groene specht, zie: "Ik geef de pen door..."
Foto : Hans Verhoeven

Sponsors
Sponsors :
WFO notarissen, ABZ Seeds, KlimparkStreekbos,
Westfriesland fonds, RABO bank, Autobedrijf Julius
BV, RSW, Incotec : pagina 19
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Voorwoord

Van de bestuurstafel

Geert Pietersen

Gé Kenter

De meteorologische zomer is begonnen, zei de weerman
op 1 juni in het NOS journaal maar toen ik vanmorgen naar
buiten keek was daar niet veel van te merken. Donkere,
jagende wolken en regen was wat ik zag. En 35 mm in onze
regenmeter. Maar toch, de zomer is wel degelijk begonnen,
dat kun je zien aan de activiteiten die bij IVN op het programma staan.

Op 12 mei is het nieuwe boothuis van IVN West-Friesland
officieel in gebruik genomen. Voor het hele gebeuren rond
dit prachtige boothuis en de opening hiervan, zie elders in
dit blad.En vooral niet te vergeten een groot compliment
voor Toos en Wil, die de hapjes hebben verzorgd en aan
de overige leden die hebben geholpen om de opening tot
een leuk succes te maken.
Wat betreft Het Egboetje: de septictank is geplaatst. Rest
nog om een geschikt toilet te vinden en om de watervoorziening op een handige manier te laten plaats vinden. Dit
zal waarschijnlijk met een handpompje moeten gebeuren,
want er is daar geen stroom. De aanvraag van het VOG is
in werking gezet. Meer hierover in een verder gevorderd
stadium.
Geert heeft contact gelegd met het Klimpark en Frieda heeft
samen met het Klimpark wat zaken op papier gezet. Dit
gaat over een leuke samenwerking als er b.v. groepen zijn
die niet mogen of willen klimmen; er is dan een uitwijkmogelijkheid naar het IVN voor een excursie of een tochtje met
de boot.
De computer van het IVN is erg traag, binnenkort komt KPN
een ander modem plaatsen zodat dan dit probleem, incl.
het niet goed werken van de WIFI, ook weer is opgelost.
In onze laatste bestuursvergadering hebben we gesproken
over het contact tussen werkgroepen en bestuur. We vinden
het belangrijk dat de werkgroepen gemakkelijk contact
kunnen hebben met het bestuur, maar ook dat het bestuur
op de hoogte is van wat er binnen de werkgroepen leeft.
Daarom hebben we besloten om voor elke werkgroep
vanuit het bestuur een vaste contactpersoon te benoemen.
Op deze manier kunnen werkgroepen en bestuur gemakkelijk met elkaar communiceren. We zullen binnenkort de
werkgroep coördinatoren informeren wie hun contactpersoon is.
Tot slot wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe; tot in
september.

Zo zijn er deze zomer rondleidingen in het Egboetswater,
in het Ecoproject in Bovenkarspel en in de Suyderbraeck
bij Scharwoude, kun je varen met verhalen, naar kriebelbeestjes, libellen en vlinders speuren, hooien in het Ecoproject, vleermuizen waarnemen in het Egboetswater of
fietsen door het Westfriese landschap. Allemaal om de
natuur te beleven. Veel plezier alvast daarbij.
Verder in dit nummer verslagen van de vele activiteiten die
we in het voorjaar hebben gedaan. In maart hebben we met
de familie Bozelie en IVN-leden in het Egboetswater een
Koningslinde geplant als blijvende herinnering aan Adri en
wat zij voor IVN heeft betekend.
In het verslag van de Algemene ledenvergadering kunt u
nog eens nalezen wat er allemaal besproken is. Misschien
niet direct verbonden met natuurbeleving maar toch wel
belangrijk. De vereniging moet immers wel bestuurd worden
en in de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording
af over het gevoerde beleid en vraagt ze de leden om
goedkeuring van dit beleid. Gelukkig werd die ook dit jaar
weer gegeven.
Op de eerste dag van juni mochten we de oeverzwaluwwand in het Drachterveld officieel in gebruik nemen. De
Oeverzwaluwen hadden daar niet op gewacht, de wand
was al bijna helemaal in gebruik genomen. Wat daar allemaal aan vooraf gegaan is kunt u lezen in het sprookje van
de oeverzwaluwwand, dat gelukkig een goede afloop had
maar waarvan de tocht om zover te komen vol hindernissen
en gevaren was. Hulde aan de onverschrokken IVN-ers die
het project na 10 jaar doorzetten, afwijzingen en weer opnieuw beginnen toch voor elkaar hebben gekregen. Het is
een prachtige wand geworden, beslist een bezoekje waard.
Nog meer feestelijks was er met de opening van ons
nieuwe boothuis door de burgemeester van Stede Broec.
Hiermee ging een oude wens van varend IVN in vervulling
om de boot "veilig dicht bij huis" te hebben. Met bijdrage
van veel organisaties die IVN een goed hart toedragen kon
dit project binnen een jaar gerealiseerd worden. En natuurlijk ook met de grote inzet van de betrokken IVN-ers. Zo
blijkt steeds weer dat ons werk in de Westfriese gemeenschap zeer gewaardeerd wordt. Ik wens dat dat in lengte
van jaren zo zal blijven.

Opening boothuis door waarnemend burgemeester Willem
van Beek
Foto: Barend Hoekstra

Ik wens ons allen een mooie zomer toe en veel plezier bij
al die zomerse activiteiten.
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De Adri Gedenkboom
Toos Brink (foto's Toos Brink)
In aanwezigheid van de familie Bozelie en IVN-leden is er
tijdens een intieme ceremonie een Adri Gedenkboom
(Koningslinde) geplant op het Egboetsterrein. Piet Copier
van het Recreatieschap Westfriesland heeft het planten
begeleid. En met het mooie gedicht van Henk en de persoonlijke woorden van Geert en Ria werd het een prachtige,
gedenkwaardige afscheidsdienst en gedenkteken tegelijk.
Adri is 22 juli 2016 overleden en heeft zich jarenlang met
hart en ziel ingezet voor IVN West-Friesland en vooral Het
Egboetje in Oostwoud waar ze zo graag kwam. Om te
klussen, maar ook om kinderen rond te leiden en de natuur
te laten ontdekken. De boom is geplant in het midden van
de bloemenweide, een mooie plek in de zon... en vlak bij
de insectenkast.

Kees Bozelie start met het planten

De Koningslinde is een boom met een krachtige groeiwijze.
Het blad is lichtgroen en middelgroot hartvormig en minder
gevoelig voor bladluis. Hij groeit op alle bodems. Lindebloesem is erg aantrekkelijk voor bijen die hier heerlijke honing
van maken, maar kan ook worden gebruikt als geneeskrachtige thee.
Hierna het gedicht wat Henk Lanting maakte voor Adri :
Verdrietig Demie, demie zal ik het doen
Nog effies stel ik 't uit, tot 't allerlest
Maar wat beuren moet, dat moet beuren
Ik skuif achter beeldskerm en toetsebord
De mense van de werkgroep moete noodt worre voor de
kommende vergadring
Als dit sjouwtje of gaan ik naar de file om 'm te versturen
Deer staat, bedat bovenan, al jare jouw naam Adri Bozelie
De naam, die nou wist worre moet Uitgumd voor eeuwig en
altoid
Want je benne d'r niet meer
Effe nag aarzelt moin vinger boven de toets
Maar den: klik Vort is je naam
En op moin toetsebord drupt 'n traan.

Adri's kinderen volgen

Andijk, 2 september 2016

Piet Copier treft de voorbereidingen

Adri's gedenkboom
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IVN-kleding met 10% korting

R.S.W. Wat is dat?

Pieter Hermans

Jan Flink

Van diverse kanten is er wel eens gevraagd om herkenbare kleding beschikbaar te stellen voor IVN-natuurgidsen,
schippers en andere IVN-ers die op enige wijze bezig zijn
met publieksactiviteiten.
In de IVN-webwinkel is zulke herkenbare kleding te bestellen. Aangezien er ook berichten binnen kwamen dat de
kosten ervan aan de hoge kant zouden zijn ben ik op onderzoek uitgegaan of we zelf T-shirts, polo' s, e.d. zouden
kunnen laten bedrukken. En inderdaad... dat kan heel goed
zelfs.

In Nederland is de taal doorspekt met afkortingen. Soms
ZO veel dat men er gewoon overheen walst en afkortingen
niet meer via voetnoot vertaalt. Wij in West-Friesland zitten
er ook vol mee. Zoals uit het volgende op te maken is, SOW,
GGD, MSW, CAW, SBB, Reg. BW, B en O van RSW, en
nog vele andere.
CAW : Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
MSW : Muziekschool West-Friesland
GGD : Gemeentelijke Gezondheids Dienst
SBB : Staatsbosbeheer
Reg. BW : Regionale Brandweer
ANWB : Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
SOW : Samenwerkingsorgaan Westfriesland
B en O RSW : Beheer en Onderhoud Recreatieschap
Westfriesland

De kleding is op zich erg goedkoop, bijv. minder dan € 7,voor een kwalitatief goed T-shirt van een 160 gr/m2 kwaliteit. Er zit echter een grote "maar" aan. En dat is het bedrukken ervan. Hiervoor moet een zgn. transfer (soort
sjabloon) gemaakt worden. De kosten hiervan zijn dusdanig
hoog dat deze heel erg doorwerken in de kostprijs van een
shirt, polo, etc., met name bij lage aantallen (25-100 stuks).
Het wordt pas interessant als er vele honderden items
bedrukt en ingekocht gaan worden.

De laatste 2 nemen we onder de loep :
Als er werd vergaderd over zaken in West-Friesland moest
dat gebeuren met de wethouders, bestuurders van de 23
gemeenten wat een lastige opgave was, om overeenstemming te bereiken. Al deze organisaties vielen onder het
SOW, Samenwerkingsorgaan Westfriesland, toen gevestigd in Hoorn.
Het RSW is voortgekomen uit het SOW, dat tot doel heeft
het beheer, ontwikkelen en onderhoud van recreatie in
West-Friesland. Daartoe behoren het Streekbos, de Hulk,
de Ursemmerplas, de Leyen, Enkhuizerzand, de Vooroever, Egboetswater, vluchthaven Wijdenes en de Koopmanspolder. Het materiaal voor onderhoud is ondergebracht bij het CAB, Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland.

Als we even bij de T-shirts blijven komen er zo € 11,- bij
voor het bedrukken. Dan nog een keer 21% er bovenop en
we praten al gauw over € 20,- per shirt. Het werd dus al vrij
snel duidelijk dat dit zelf laten bedrukken geen optie is voor
ons. Het bestuur zou dan ook graag zien dat iedereen die
iets met publiek doet zelf iets aanschaft; een pet met geborduurd logo is het goedkoopst. Helaas kunnen wij dat
soort zaken uit budgettaire overwegingen niet beschikbaar
stellen. Dat is jammer, maar helaas is het niet anders.
Voor degenen die de weg kwijt raken op de website van
IVN is hier de locatie van de kleding: https://winkel.ivn.nl/
ivn-materiaal/kleding/. Je vindt hier 2 pagina's met allerlei
producten en maatvoeringen van S t/m XL. Als IVN-lid krijg
je nog eens 10% korting op de vermelde prijzen.

In 2003 kwam er een landschapsplan voor West-Friesland
en daar werd een bedrag van
€ 2.093.146,50 voor beschikbaar gesteld. Ook werd het
ANWB landelijke fiets knooppuntensysteem in WestFriesland ingevoerd samen met de lange afstandspaden
aanduiding. Dit systeem was overigens daarvòòr al in gebruik in de kolenmijnen, omdat je onder de grond met veel
gangen gemakkelijk kon verdwalen.

Vrijwilligersuitje 2017
Jans Wiersum

De Vooroever is aangelegd naar aanleiding van een idee
van studenten en de glooiende dijklichamen hebben als
basis grote wilgentenen matten. Deze manier is al decennia
geleden toegepast voor de Afsluitdijk en werkt dus nog
steeds.

Als je mee wilt met ons jaarlijks vrijwilligersuitje houd dan
zaterdag 16 september vrij in je agenda.
Wat we precies gaan doen horen jullie tzt, maar met grote
waarschijnlijkheid gaat het in de buurt van Zaandam
plaatsvinden waarbij we ook een stuk moeten lopen.
Lijkt het je wat en breng je mooi weer mee, meld je dan bij
mij vòòr 1 augustus aan, liefst per email: j.wiersum@ivnwestfriesland.nl of anders tel.: 06 18724402 en vermeld dan
gelijk of je wilt vertrekken vanuit Hoorn (McDonald’s) of bij
het IVN Streekbos Paviljoen vanuit Bovenkarspel en of je
anderen wilt meenemen in je auto.
We vertrekken om negen uur uit Bovenkarspel en om half
tien uit Hoorn en je bent vòòr het avondeten weer thuis. Wèl
zelf lunch meenemen. Voor drinken wordt gezorgd.

Ook het Streekbos Paviljoen in het Streekbos, geopend in
2011, is door het RSW gerealiseerd en voor een gedeelte
door het IVN in gebruik. Het RSW is recent van een huisvesting in Grootebroek thans gevestigd in in het gemeentehuis van Stedebroec.
Bron: voormalig medewerker RSW
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Feestelijke opening nieuwe
IVN boothuis

Het hele bouwproces tot en met de groenvoorziening is door
zeven betrokken mensen gefotografeerd en in een PowerPoint-voorstelling gezet. Goed voor het historisch IVN-archief en om op verzoek te laten zien.
Op 30 juli, 20 augustus en 3 september zijn er zondagse
vaartochten door het Streekbos vanaf de nieuwe steiger,
DE kans om het nieuwe boothuis en de omgeving Streekbos
vanaf het water te bewonderen.(Zie het Activiteitenoverzicht achter in deze Alchemilla).

Toos Brink
Eind november 2016 werd gestart met de bouw van het
nieuwe boothuis en vòòr het einde van het jaar was het
klaar. Een knap staaltje van technisch inzicht, samenwerking, sponsoring en durf!
Vrijdag 12 mei is het nieuwe IVN boothuis officieel in gebruik genomen.
Na het welkomstwoord door voorzitter Geert Pietersen trok
waarnemend burgemeester Willem van Beek met een
symbolische daad de twee reddingsboeien uiteen die de
doorgang op de steiger versperde.
Vol lof was hij over de totstandkoming: de bundeling van
krachten tussen de samenwerkende partijen en deze
slimme en veilige oplossing voor de boot met zijn kostbare
accu's.
Voordat er een toost werd uitgebracht complimenteerde hij
alle IVN-vrijwilligers met hun educatieve vaartochten door
de omgeving van het Streekbos.
Het vaarseizoen 2017 is geopend met een fantastisch
nieuw boothuis en steiger vlak naast het Streekbos Paviljoen, wat een luxe!Voor onze gasten en schippers is dit een
fantastische verbetering van een vaartocht met de fluisterboot. Een grote wens is uitgekomen dankzij de hulp van
sponsors uit het bedrijfsleven en welwillende IVN-ers. In de
betrekkelijk korte tijd van een jaar is het ondergrondse
ontwerp goedgekeurd en de uitvoering door aannemer in
graafwerkzaamheden D.Koper gerealiseerd. De fluisterboot "Wilskracht" ligt nu veilig in de grote ingegraven
kunststof buis die volledig in de groene omgeving wordt
opgenomen.

Tot ziens in de boot of op de steiger!

De trotse schipper/ontwerper "haalt" de Wils kracht uit zijn
stalling
Foto: Hans Verhoeven

Bedenker van het inventieve ontwerp en het opklapbare
hekwerk met contragewicht is IVN-schipper Theo Ruiter.
Na een "ererondje" en een demonstratie aanmeren van de
boot kreeg hij van alle aanwezigen een welverdiend applaus.
Theo en assistent/schipper Gé Kenter kregen een toepasselijk cadeau overhandigd. Zij hebben de bouw en de beveiliging begeleid.
Fred Weel heeft het stalen hekwerk gemonteerd, zodat de
veiligheid op de steiger is gewaarborgd.
O.a. Han Oranje staat altijd klaar om te helpen met het inof uitladen van de zware bootaccu's in voor- en naseizoen.
Het Recreatieschap Westfriesland heeft veel medewerking
voor de bouw verleend, voor de passende beplanting gezorgd en de walkanten vernieuwd. En het rolstoeltoegankelijke schelpenpad aangelegd naar ons nieuwe "Skiphol".
Het oude boothuis (ooit gebouwd door Henk Stam) zal
worden afgebroken.
IVN West-Friesland dankt de sponsoren die de bouw van
dit boothuis mogelijk hebben gemaakt: Westfriesland
Fonds, Rabobank West-Friesland, Stichting Hervormd
Weeshuis, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Recreatieschap Westfriesland, WFO Notarissen, Autobedrijf Julius B.V., Klimpark Streekbos en
IVN-leden.

Buiten genoten de genodigden van het prachtige weer
Foto: Hans Verhoeven
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Frieda Bus. Met name voor haar extra inzet onder ander bij
de scholenwerkgroep, administratie en dergelijke.
Vervolgens toonde Frieda met gepaste trots de door haar
verworven Snoeshaan, waarna zij een dankwoord uitsprak.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart
2017

07. Beleidsplan.
Waarom een beleidsplan?
Doel is je eigen handelingen vorm te geven. Doel en ANBI-verplichting komt op de Website. Het beleidsplan bevat
ook een vrijwilligersbeleid.
Opmerking van Tjalling: er is mooi werk geleverd. Tijdens
zijn voorzitterschap was deze lastige opgave helaas niet
van de grond gekomen.
Vervolgens werden enkele vragen door de voorzitter toegelicht.
Turflijst.
Diverse opmerkingen: Tweede pagina Egboetswater is
juist.
Bijlage beleidsplanwerkgroepen Ecoproject is juist.
IJgenweis met IJ.
Egboetje wordt Egboetswater, tenzij gebouwtje wordt bedoeld.
In Enkhuizen worden bomen gekapt waar zich vleermuizen
bevinden.
Bij het Zanddepôt is er altijd rotzooi. Zanddepôt is eigendom
van Staatsbosbeheer en daarom is er geen werkgroep van
IVN.
Boekenmarkt is een publieksactiviteit en valt daarom niet
onder beleid.
Contacten met sponsoren niet met naam in beleidsplan.
Actieplannen.
IJsvogel- en zwaluwoeverwand.
Werkgroep Natuurkoffer niet één maal per maand maar op
aanvraag.
Vrijwilligersbeleid pagina 1: tweemaal verzekerd.
Vervolgens kwam een discussie over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). IVN West-Friesland wil zijn vrijwilligers
en bezoekers een veilige omgeving bieden. Om hier aan
bij te dragen stelt het bestuur de vergadering voor om voor
alle vrijwilligers die omgaan met kwetsbare groepen een
Verklaring Omtrent Gedrag in te voeren. Na uitgebreide
discussie stemt de vergadering in met dit verzoek. Uitvoering zal in het komende jaar plaats vinden.
Na correcties wordt het beleidsplan aangenomen.

Secretaris: Gé Kenter
Notulist: Klaas Slagter
Deze notulen zijn pas akkoord na goedkeuring tijdens de
Algemene Ledenvergadering in 2018.
Aanwezig: A. van den Berg, A. Bijster, M. Bommer, T. Brink,
R. Broersen, H. Bruggink, F. Bus, J.H.M. Edelbosch, G.L.
E. de Graaf, M. de Graaf-Roelofs, R. den Hartog, P. Hermans, T.H. James, G.M. Kenter, N. Kleton, A.E.M. van der
Kley, M.C. Moonen, M. Ouwerkerk, C.M.H. Peerdeman, G.
Pietersen, J. van der Ploeg, M de Quack, C.T.M. Ransijn,
E. Rong, A.L. Roobeek, T.L. Ruiter, T. van Seijen , N.
Slagter, W. Stelling, E. van Troost, G. Veldhuis, C.P.M.
Verberne, A.G.N. Waber, F. Weel, L.J.F. van Wegen, P.M.
Winnubst, W.J.M. de Wit.
Afwezig met afbericht: Deze lijst is helaas verloren gegaan, waarvoor excuses.
01. Opening door de voorzitter.
Geert opent de vergadering en heet de leden hartelijk
welkom.
02. Mededelingen van het bestuur.
- Op 22 maart zal in Het Egboetje een herinneringsboom
(Koningslinde) voor Adri Bozelie worden geplant.
- Landelijk beleid met betrekking tot een fusie KNNV met
IVN zal binnen 5 jaar geen gestalte krijgen.
- Er wordt getracht "OM NIET" sanitaire voorzieningen en
elektriciteit bij Het Egboetje te plaatsen middels plaatsing
van een septictank en zonnepanelen o.i.d.
- Het oude boothuis moet geruimd worden. Gé gaat dit
coördineren.
- Er worden mensen gezocht voor de Rabo-fietstocht; men
kan zich opgeven bij de voorzitter. - De Grote Club Actie
wordt onder de aandacht gebracht.
- Er is contact met het Klimpark;er zal over en weer uitwisseling gaan plaatsvinden met betrekking tot publicaties.
03. Ingekomen stukken.
Jaarverslag van KNNV en is te bevragen bij de secretaris.

08. Financieel verslag 2016.
De penningmeester licht de cijfers toe. Het gehele financiële
verslag kunt u terug vinden op onze website.

04. Notulen jaarvergadering 2016.
Er zijn zowel redactioneel als inhoudelijk geen opmerkingen. De vergadering geeft goedkeuring aan de notulen met
dank aan de notulist en secretaris.

09. Verslag kascommissie.
De kascommissie (Pauline Winnubst en Tjalling James)
luidt als volgt:
Hierbij verklaart de kascontrôlecommissie, dat zij op 1 maart
2017 de financiële jaarrekening van IVN Afdeling WestFriesland inclusief de bijbehorende kasstukken heeft gecontroleerd. De commissie heeft geconstateerd dat:
1. De kasstukken compleet en in overeenstemming met de
werkelijkheid zijn.
2. Het kassaldo overeenkomt met de kasstukken.
3. Het saldo op de bankrekening overeenkomt met de
kasstukken.
4. Op vragen over diverse bedragen een goede verklaring
is gegeven. De commissie stelt voor om de penningmees-

05. Jaarverslagen 2016.
Er zijn heel veel dingen gerealiseerd. Er is nog nimmer zo'n
dikke Alchemilla geweest. Het bruist van activiteiten en
energie in de vereniging. De voorzitter was bij Incotec en
werd gecomplimenteerd met de Alchemilla en de Website.
06. Uitreiking Snoeshaan.
Geert legt uit dat de Snoeshaan een wisseltrofee is die elk
jaar aan een lid van het IVN wordt toegekend als blijk van
waardering.
Dit jaar heeft het bestuur de Snoeshaan toegekend aan
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ter Rob den Hartog tegen alle verdere navraag en verantwoording over het boekjaar 2016 te vrijwaren. De commissie adviseert om décharge te verlenen aan het bestuur voor
het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari tot
en met 31 december 2016.
De ledenvergadering volgt het advies van de kascommissie
met algemene instemming op.

Ik geef de pen door...

10. Begroting.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.
De leden gaan vervolgens akkoord met de voorgestelde
begroting.
11. Benoeming nieuwe kascommissie.
Tjalling James treedt af, Pauline Winnubst blijft aan en als
reserve kascommissie lid wordt gekozen: Henny Schroten.
12 Bestuurswijziging.
Middels kandidaatstelling wordt Pieter Hermans gekozen
als nieuw bestuurslid.

Nieuwe broedvogel voor het Ecoproject.

13 Rondvraag.
T. van Seijen: Is er een handschoen nodig bij vleermuizen?
Voor vleermuizen is er ontheffing verleend aan 2 personen
van IVN.
Worden de trap en eventuele ander spullen gekeurd?
Voorzitter komt hier op terug.
Bij Egboetswater mag niet worden gejaagd. Fred heeft daar
een patroon gevonden. Fred en de voorzitter gaan gezamenlijk actie ondernemen.
Frieda: Het nieuwe boothuis is niet rolstoel-vriendelijk.
Voorzitter: hier wordt aan gewerkt.
Astrid: er wordt een vrijwilliger gezocht voor de moestuintjes
van AH op 28 maart.

Wij krijgen het RSG op bezoek met de vraag of we hen
kunnen bijstaan bij een project waarvan 4 klassen HAVO
en 3 klassen VWO nu de theorie leren over Ecologie, Mens
en Milieu en Duurzaamheid. Een aantal gidsen heeft positief gereageerd om deze klassen te gidsen. Het worden 6
klassen die worden rondgeleid in het Ecoproject.

Hans Verhoeven

Vrijdag 9 juni spraken Tjalling James, Riekele Zwagerman
en ik om 14.00 u af om het rondje te lopen en te kijken hoe
we het beste in kunnen spelen op de vraag van de school.
We genoten van het mooie weer (‘s morgens hoosde het)
en de prachtige orchideeën op de Zuidoever.
Op weg naar de Paddenpoel schrokken we van een vogel
die nog geen meter naast ons uit de boom viel en ons met
verschrikte ogen aankeek. Met gespreide vleugels lag de
jonge Groene specht tussen de brandnetels en verroerde
zich niet. Gelukkig had ik mijn fototoestel bij me en kon een
prachtige foto maken die op de achterpagina is afgedrukt.

14 Sluiting.
Om tien uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt
de aanwezigen voor hun komst.

Excursies FOGOL

Goed te zien is dat het een jonge vogel is: nog geen lange
snavel, veel streepjes op het verenpak, nog geen zwart
gezichtsmasker en het rood op de kop is nog niet intens.
Bovendien gaat het hier om een vrouwtje omdat zij een
zwarte snorstreep heeft. Bij mannetjes is die rood. Na een
minuut stil te hebben gelegen kroop ze onder de brandnetels en verdween ze uit het zicht. We hoorden nog wel de
ouders roepen om contact te maken en wij zijn snel doorgelopen.

Single Excursie de Kreupel, 8 juli
Een vogelexcursie alleen voor single-, vrijgezelle- of alleengaande natuurliefhebbers. Wat deze vaartocht uniek
maakt is het feit dat alle opvarenden alleen komen. De
excursie is bedoeld om gelijkgestemden te ontmoeten,
maar vooral een leuke dag vogels kijken.
Zwarte stern excursie,5 augustus
Een avondexcursie waarbij we de slaapplaats van de
Zwarte Sterns bezoeken, met aan boord een presentatie
van Zwarte stern-deskundige Jan van der Winden.

In het herfstnummer van 2013 heb ik verslag gedaan van
16 jaar broedvogelinventarisaties in het Ecoproject (jaargang 41, nr. 4). Tot slot merk ik daar op dat "één van de te
verwachten broedvogels" de Groene specht kan zijn. Wel,
het is zo ver: we kunnen de soort als broedvogel bijschrijven.
Misschien was in de 2 voorgaande jaren ook de Groene
specht al broedvogel, maar we hebben dat niet met zekerheid vast kunnen stellen. Nu dus wel: het was een recent
uitgevlogen jong.

Voor uitgebreidere informatie over deze excursies
zie :www.fogol.nl

Ik geef de pen door aan Jan Flink, die vast wel een nieuwe
auteur vindt voor zijn rubriek.
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Sprookje komt uit: van oeverloos tot oeverzwaluwwand

kracht te worden en de helft van de leges werd weer teruggestort. De eerste uitgave was gedaan, 8 jaar na het eerste
idee, zonder enig resultaat en twee illusies armer.

Tjalling James

In 2015 stelde Gerard Jonker van het HHNK een aantal
locaties voor waaronder het Drachterveld. Voor de derde
keer werd een aanlegvergunning aangevraagd, ditmaal bij
de gemeente Drechterland. Daar ging veel tijd overheen en
de vraag was of de oeverzwaluwwand nog vòòr het broedseizoen 2016 gerealiseerd kon worden. De waterberging
heeft een agrarische bestemming en een oeverzwaluwwand past daar niet zomaar in. Mailen, bellen en een extra
gesprek met de wethouder op het gemeentehuis tenslotte
leidden uiteindelijk na het broedseizoen van 2016 tot een
vergunningverlening en opnieuw legesbetaling voor het
oprichten van "een bouwwerk geen gebouw zijnde" .
De subsidiebijdrage moest ook opnieuw aangevraagd
worden bij Landschap Noord-Holland voor een andere locatie en een ander jaar. Het HHNK gaf snel een watervergunning af en een aannemer die binnen het budget kon
blijven was ook vlot gevonden. Met een instructiefilmpje van
Jelle Harder wist de aannemer precies wat hem te doen
stond.

Er was eens, heel lang geleden (vòòr 2007), een idee om
een deel van het spaargeld van het IVN te gebruiken voor
inrichting van een oeverzwaluwwand in de waterberging De
Ven bij de gelijknamige vuurtoren aan de Oosterdijk in
Enkhuizen.
Louis van Wegen overlegde erover met de gemeente
Enkhuizen. Landschap Noord-Holland vond het een goede
locatie. Het enthousiasme van Louis werd in 2009 overgenomen door Jacob Jorritsma, die zijn tanden in dit plan zette:
tekening en situatieschets maken, begroting opstellen,
geldschieters zoeken (in 2013 had Jacob het financieel
rond) en er was veel overleg met Gemeente, met Hoogheemraadschap (HHNK) en grondeigenaar bouwbedrijf
Scholten om respectievelijk een aanlegvergunning, een
watervergunning en instemming te vragen.
Echter, gaande alle overleggen, zakte uiteindelijk Jacob de
moed in de schoenen. Er waren teveel hobbels te nemen.
Ondertussen groeiden de plannen voor vergroting van De
Terp, ons knusse onderkomen in het oude schoollokaaltje.
Het leidde later tot het Streekbos Paviljoen.
Douwe Greydanus en ik maakten maar vast een ijsvogelwand. Dat was vergunningvrij en kostte niets. Voorts dacht
ik in mijn naïviteit dat als een dergelijk fraai onderkomen
als het Streekbos Paviljoen voor IVN, Orion en horeca
gebouwd kon worden met een forse subsidie, dat die oeverzwaluwwand bij De Ven wel sneller gebouwd kon worden.
Een bijdrage van Vogelbescherming Nederland uit "Zwaluwprojecten" werd vlot gestort op de rekening van het
IVN. Uit de pot "Soortenbescherming" van Landschap
Noord-Holland werd een bijdrage toegezegd op voorwaarde dat de eigenaar van het terrein mede ondertekende en
akkoord ging met de aanleg van de wand.
De toezegging gold voor één jaar. Na 3 jaar haperend
overleg en radiostiltes vroeg de terreineigenaar (V.O.F.
Kadijken) of we de hele waterberging niet wilden kopen.
Dat leek het IVN een te grote stap. Ik bood € 1 aan de
makelaar, die dat te weinig vond (!). Hij ging er tenminste
niet op in.

In februari 2017 was na tien jaar plannen maken in één
week de oeverzwaluwwand gerealiseerd. Naderhand
hebben Douwe en ik nog antiworteldoek ingegraven aan
de voet van de wand. Jelle Harder DE ijsvogelspecialist en
groot stimulator van ijsvogel- en oeverzwaluwwanden, leverde het doek uit depot van het Goois Natuurreservaat.
Dat kostte alleen nogal wat inspanning met die plakkende
zware natte klei. Er sijpelt namelijk wat water door de wand
heen. Bij het ingraven kwamen we een oude drainbuis tegen
die wat water inlaat, in plaats van afvoert. Misschien gaan
er er wel wat kwelplanten groeien. Bovenop de wand is de
afdekgrond met een bloemrijk mengsel ingezaaid. Daarmee hopen we de flora te verrijken. (Je hebt ook nog te
maken met de flora- en faunawet, bij de vergunningaanvraag) Er onder zit ook wat (anti)worteldoek.
In de bult naast de wand ligt reserve leemhoudende vulgrond die achter de gaten in de betonwand gestort is en
waarin de Oeverzwaluwen een meer dan een meter lange
nestgang kunnen maken, zonder dat die instort. Jaarlijks
zullen we de gegraven gaten weer dicht maken, zodat de
zwaluwen elk jaar weer een "maagdelijke" wand vinden.
Zo wordt een afkalvende steile oever nagebootst.
Op het moment dat ik dit schrijf (9 mei) zijn de eerste Oeverzwaluwen bij de wand gesignaleerd. Zij hebben nu 3
gaten uitgegraven van de 108 uitsparingen in het beton.
Een bescheiden begin van een kolonie! Ze kunnen de
aanval openen op de muggen in de waterberging. Het
Drachterveld en ik zijn een ervaring rijker geworden en de
insectenbestrijders vliegen er al in het rond. Oh, kom er
eens kijken!

Er werd een nieuwe locatie voor de oeverzwaluwwand
gevonden: waterberging De Kadijk, nabij de Lutjebroeker
weel. Een prachtige locatie waar de oeverzwaluwen al
rondvlogen toen we gingen kijken. Het HHNK ging akkoord,
beheerder Staatsbosbeheer (SBB) was enthousiast en de
gemeente Stede Broec verleende vlot een aanlegvergunning na betaling van leges. De subsidieaanvraag werd
geactualiseerd en opnieuw toegezegd (was steeds met een
jaar verlengd, maar voor een andere locatie).
De offerte van een lokale aannemer was redelijk en binnen
de begroting. SBB vroeg wel de keerwand te verankeren
en rijplaten te gebruiken om de betonplatenbaan te beschermen. Dat was € 3000,- extra kosten en die extra
kostenpost had ik niet voorzien. Ook dit feest ging niet door.
Vervolgens hoefde de aanlegvergunning niet meer van
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foto’s bovenste rij Douwe Greydanus

Oeverzwaluwwand
Drachterveld

foto Toos Brink

30 januari 2017- plaatsing keerwanden

31 januari

Tjalling James bij ‘zijn’ overzwaluwwand
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26 mei - de zwaluwen vliegen al op en af

foto’s midden rij Tjalling James

2 februari

foto’s onderste rij Hans Verhoeven

17 februari - Douwe Greydanus vult de gaten met zand

7 juni - de feestelijke opening
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Zondag 23 juli
Volwassenenactiviteit: De zomerse Suyderbraeck.
Een prachtige wandelexcursie 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

Activiteitenoverzicht IVN
West-Friesland juli t/m september 2017
Toos Brink
Zondag 2 juli
Volwassenenactiviteit: Fietstocht Het Grootslag. Over
ontginning, verkaveling, landschap, natuur.
Vertrek 10.00 uur bij IVN in Streekbos Paviljoen. Zorg voor
proviand onderweg tijdens deze twee uur durende fietstocht.
Opgave: t.h.james@ivn-westfriesland.nl

Zondag 30 juli
Gezinsactiviteit: Varen met verhalen.
Met schipper Theo Ruiter in de fluisterboot "Wilskracht"
varen door Streekbos en omgeving. Genieten van zijn
(West-Friese) verhalen over de agrarische historie en de
natuur onderweg. Verzamelen 14.00 uur bij IVN in Streekbos Paviljoen.
Kosten : € 2,50 p.p. en € 1 per kind.
Vooraf aanmelden: Theo Ruiter 0228 515797.

Zaterdag 8 juli
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos.
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie: Hans Verhoeven, 06 18903922.
Van 9.30 uur tot de middag inventariseren in het Streekbos.

Zondag 6 augustus
Gezinsactiviteit: Kriebelbeestjes zoeken.
Tussen bladeren en planten beweegt van alles. Voor een
leuke en leerzame insectentocht moet je 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, afslag Hauwert.

Zondag 9 juli
Gezinsactiviteit: Imkerijdag Egboetstwater.
Open huis 11.00-16.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,
1678 JC Oostwoud, Hauwert waar imker Willem Nijhuis
over zijn bijenkasten vertelt, want het is Landelijke Imkerijdag 2017. Tijdens het grootste imkerijevenement krijgt de
bijenstal in het Egboetsterrein extra aandacht. Wandel om
13.00 uur mee met IVN-gids Henk Lanting over het natuurpad en langs de insectenhotels.

Zaterdag 12 augustus
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos.
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie: Hans Verhoeven, 06 18903922.
Van 9.30 uur tot de middag inventariseren in het Streekbos.

Maandag 10 juli:
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater.
Help mee om de flora en fauna te determineren, verzamelen om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert.
Informatie en opgave: Ria de Graaf, 06 40392703.

Zaterdag 12 augustus
Waterweekmarkt op de Westerhaven in Medemblik
IVN doet mee met een kraam van 11.00 -16.00 uur.
Zondag 13 augustus
Gezinsactiviteit: Vlinders en libellen.
Start insectenwandeling door het Streekbos om 14.00 uur
bij IVN in het Paviljoen. Fikse rovers langs de waterkant en
lieve nectarzoekers in het veld, beide soorten maken een
bijzondere metamorfose mee voordat ze kunnen vliegen.

Zondag 16 juli
Gezinsactiviteit: Zomers Egboetswater.
Genieten van de kracht en pracht van de natuur tijdens een
wandeling o.l.v. twee IVN-gidsen. Start om 13.00 uur bij het
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.

Maandag 14 augustus
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater.
Help mee om de flora en fauna te determineren, verzamelen om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert.
Informatie en opgave: Ria de Graaf, 06 40392703.

Zondag 16 juli
Gezinsactiviteit: Natuurpad Ecoproject Streekbos.
Douwe Greydanus vertelt over natuur en 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 Natuurpadwandeling met veel
informatie over het Ecoproject is te koop bij de IVN-balie
voor € 2.

Zondag 20 augustus
Gezinsactiviteit: Varen met de fluisterboot.
Verhalen over historie en natuur tijdens het varen in de
omgeving van het Streekbos. Aanmelden: Theo Ruiter:
0228 515797.
Kosten : € 2,50 p.p. en € 1,- per kind.
Vertrek bij IVN in het Streekbos Paviljoen om 14.00 uur.

Zondag 23 juli
Gezinsactiviteit: Tamme ratten van Tonia Ratten als huisdier houden?
Rationia laat zien hoe schoon en intelligent tamme ratten
zijn.
Inloop-informatiemiddag van 14.00-16.00 uur bij IVN in het
Streekbos Paviljoen.
Zie www.rodentclubrattonia.com voor meer informatie.

Zondag 20 augustus
Kinderactiviteit: Avontuurlijk Egboetswater.
Een natuurspeurtocht voor jonge onderzoekers en ouders.
Ga mee over donkere paden, langs de paddenpoel en
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vriendelijke bloemenweide; ontdek een loopplank om een
slootje over te steken.
Start wandeling om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,
1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.

Opgave/informatie bij Janny Wilkie: 0229 243562 of j.wilkie@ivn-westfriesland.nl
Zaterdag 9 september
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos.
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie: Hans Verhoeven, 06 18903922.
Van 9.30 uur tot de middag inventariseren in het Streekbos.

Zondag 27 augustus
Volwassenenactiviteit: Bronstijdwandeling.
De West-Friese prehistorie komt tot leven via het Archeologisch voetspoor in het Streekbos met IVN-gids Nico
Bregman.
Vertrek 14.00 uur bij IVN vanuit het Streekbos Paviljoen.

Zaterdag 9 september
Gezinsactiviteit 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.dijkstra@ivnwestfriesland.nl

Zondag 27 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.

Zondag 10 september
Kinderactiviteit: Kabouterpad Streekbos.
Samen spelletjes doen tijdens een wandeling rond de plas,
bedoeld voor kleuters.
Aanvang 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Kosten :€ 1,- incl. kaboutermuts.

Donderdag31 augustus
Gezinsactiviteit: Vleermuizen.
Het zijn insecteneters bij uitstek, ontdek met de detector
een wonderlijke wereld.
Start 18.30 uur bij het Egboetje, Liederik 15 1678 JC
Oostwoud.
Vooraf een inleiding over de soorten en leefwijze van
vleermuizen.

Maandag 11 september
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater.
Help mee om de flora en fauna te determineren, verzamelen om 13.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert.
Informatie en opgave: Ria de Graaf, 06 40392703.

Zaterdag 2 september
Volwassenenactiviteit: Hooidag in Ecoproject.
Start hooidag om 9.00 uur met koffie bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Met m.m.v het Recreatieschap Westfriesland en het
Landschap Noordholland die het maaigereedschap beschikbaar stelt.
Opgave: w.kaagman@ivn-westfriesland.nl of 0228
516367.

Dinsdag 12 september
Volwassenenactiviteit: Fietstocht mooi West-Friesland.
Start om 10.30 uur voor fietstour door omgeving Medemblik.
Met tussenstops voor uitleg over vogels, planten, bloemen
en het mooie West-Friese landschap.
Neem zelf proviand mee voor onderweg.
Verzamelen bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud.

Zondag 3 september
Alleenstaandenactiviteit: Slootjesvaren met IVN.
Het Streekbos in zomertooi; een vaartocht met natuurverhalen.
Vertrek fluisterboot "Wilskracht" om 14.00 uur bij IVN in het
Streekbos Paviljoen.
Kosten : € 2,50 p.p. en € 1,- kind.
Opgave: Theo Ruiter, 0228 515797.

Zondag 17 september
Gezinsactiviteit: Repair-café en duurzaamheid.
Kapotte spullen weggooien? Mooi niet!
IVN organiseert daarom een inloop-informatiemiddag over
hergebruik en reparatie door het Repair Café van Stichting
Netwerk Hoorn.
Aanvang 14.00 uur in het Streekbos Paviljoen.

Zondag 3 september
Gezinsactiviteit: Natuurpad langs de bijenstal.
Imker Willem Nijhuis houdt bijen op het Egboetsterrein en
vertelt over zijn volken.
Start 13.00 uur bij 't Egboetje, Oostwoud.
Maak met IVN-gids Henk Lanting een speurtocht langs het
natuurpad en de insectenhotels.

Zaterdag 23 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 3 september
Volwassenenactiviteit: Herfst op komst in de Suyderbraeck
Scharwoude.
Een prachtige wandelexcursie vol natuur en historie.
Advies: trek stevige schoenen en een lange broek aan.
Verzamelen om 14.00 uur op Zesstedenweg 20, 1634 DN
Scharwoude.

Zondag 24 september
Gezinsactiviteit: Kunnen planten praten?
Een ontdekkingstocht over communicerende planten.
Volgens wetenschappelijk onderzoek hebben ze muzikale
eigenschapen.
Kinderen, ouderen en sensitief ingestelde mensen staan
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hier meer voor open.
Luister samen met gids Ellen Smit naar muziek die wordt
gemaakt door planten.
Inloopmiddag vanaf 14.00 uur bij IVN in het Streekbos
Paviljoen.

IVN-activiteit de Blije Bloemen Blije Bijen Bom in 2017
Frieda Bus, Heleen Peerdeman en Lisbeth van Lintel

Zondag 24 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 natuurpad,
kleine boekenmarkt, speurtocht voor kinderen, imker met
bijen.
Informatie: Ruud Dijkstra 06 12509953 of r.dijkstra@ivnwestfriesland.nl

Het IVN staat voor het geven van educatie over natuur,
milieu en duurzaamheid. Dit doen wij (IVNers) door middel
van het geven van excursies, lezingen en cursussen. Al 5
jaar geven wij deze IVN-activiteit bij IVN in het Streekbos
Paviljoen.
Deze IVN-BBBBBom-activiteit werd gegeven op zondagmiddag 23 april 2017.
In het najaar worden de zaden uit verschillende tuinen van
de leden van de tuinclub 't Venkeltje voor ons verzameld ;
de namen van planten worden erbij gezet. Er wordt een
datum vastgesteld, een persbericht geschreven en we
kunnen op een mooie zondagmiddag aan de slag.
Dit jaar zijn er 32 kinderen met ouders gekomen om de
BBBBBom te maken. Allereerst gaan we vertellen over de
zaden, de verschillende grootte, de groeiwijze van de
planten en daarna leggen we uit wat we gaan doen. Een
geheim mengsel, men neme een beetje van dit (bentoniet),
een beetje van dat (lavameel) en compost, het geheel
mengen met heel veel bloemenzaad en natuurlijk water: de
BBBBBom is gemaakt!
Deze vruchtbare "gehaktbal" geeft een enorme kliederboel,
maar dat mag de pret niet drukken. De kinderen mogen de
"gehaktbal" mee naar huis nemen of ergens anders deze
"bom" laten vallen. In de zomer groeien er vele bloemen
uit en daar zijn de bijen blij mee.

Maandag 25 september
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie paddenstoelen in het
Streekbos door Paddenstoelen studiegroep PWF.
Verzamelen bij IVN in het Streekbos Paviljoen, om 12.30
uur.
Tot 15.00 uur inventariseren, daarna tot 17.00 uur microscopisch onderzoek van de gevonden zwammen in het
Paviljoen.
Informatie en opgave: Wil Stelling 0228 315307 of w.stelling@ivn-westfriesland.nl

Brandveiligheid
Namens het bestuur: Geert Pietersen
Onlangs heeft de brandweer de brandveiligheid van het
Streekbos Paviljoen geïnspecteerd, waaronder ook de
ruimtes die IVN in gebruik heeft.
De brandweer hanteert vanwege brandveiligheid voorschriften voor het maximale aantal personen dat in een
ruimte aanwezig mag zijn. Deze voorschriften zijn o.a.
gebaseerd op de vloeroppervlakte en worden door de
brandweer gehandhaafd.
In verband met aansprakelijkheid bij brand of een andere
calamiteit dienen IVN en IJgenweis, bij gebruik door IJgenweis, zich strikt aan deze voorschriften te houden. Indien
er te veel personen in de ruimte aanwezig zijn als er zich
een calamiteit voordoet, dan is IVN c.q. IJgenweis hiervoor
verantwoordelijk.
Het betekent dat maximaal aanwezig mogen zijn in:
Kantoor:
Ontvangstruimte beneden:
Expositieruimte boven:
Lezingenzaal boven:
Expositie- en lezingenzaal samen:

Het was dit jaar helemaal een feest want na mailcontact
met Albert Heijn heeft deze grote supermarktketen vele
moestuintjes geschonken aan het IVN. Het was een feest
om te zien hoe heerlijk de kinderen aan de gang gingen.
Veel ouders kennen het begrip "AH-moestuintjes", dus het
was tevens een goede reclame om de moestuintjes nog
meer te promoten.
Maar er was nog een extra verrassing. Gé Bentvelsen, oud
IVN-voorzitter, heeft een internationaal aardbeien zaadbedrijf, ABZ Seeds, Gourmet Strawberries te Andijk. Speciaal
voor de BBBBBom-gelegenheid heeft Gé heel veel babyaardbeienplantjes en vruchtbare compost, verse aardbeien
en een volgroeide aardbeienplant geschonken. De kinderen mogen deze baby aardbeienplantje in potjes zetten en
mee naar huis nemen. De instructie over de verzorging van
de aardbeienplantjes wordt erbij gegeven en er zijn aardbeien om te proeven, hmmmm, heerlijk.

max. 6 personen
max. 26 personen
max. 26 personen
max. 26 personen
max. 52 personen

Wij (IVNers) maken nog reclame voor de komende IVNactiviteiten en benadrukken of de bezoeker een vrijwillige
bijdrage in de vrijwillige bijdrage-pot willen deponeren. Ook
wij moeten op de centjes letten!

Wij verzoeken alle gebruikers van de ruimtes er op toe te
zien dat deze aantallen niet overschreden worden.
Ook is op last van de brandweer gelast dat in de Incoteczaal
de verbindingsdeuren met Orion vrij moeten blijven. Zij
dienen als ontsnappingsweg voor Orion als er brand uitbreekt. De deuren zijn nu vrij gemaakt en onze documentatie wordt elders opgeslagen.

Het was een gezellige middag en de kinderen gingen blij
op huis aan en zijn weer een beetje wijzer geworden over
de natuur.
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Vliegshow van Oeverzwaluwen tijdens onthulling informatiebord Drachterveld

Marianne Ouwerkerk
De Nijlgans

Toos Brink

Sinds de zestiger jaren komt de Nijlgans bij ons verwilderd
voor. Een prachtige vogel die ook in het Streekbos te zien
is. Het is altijd weer leuk om tijdens een excursie de kinderen te vertellen over de Nijlgans.
"Kijk, je kunt zien dat ie uit Egypte komt. Hij heeft net als
Cleopatra oogschaduw op" , horen we de gidsen zeggen.

Tijdens een zonnige bijeenkomst op 1 juni werd de IVN vlag
gebruikt om het informatiebord over het Drachterveld en de
oeverzwaluwwand officieel te onthullen.
Douwe Greydanus en Gerard Jonker, beiden vogelaars in
hart en nieren deden dit graag. Zij zijn - net als Jelle Harder
- al decennia lang de stimulerende krachten als het om
ijsvogelwanden en oeverzwaluwwanden gaat.
Het gebied met bestemming waterberging is een must voor
natuurliefhebbers, met een bloemenveld als feestboeket.
Twee Bruine kiekendieven cirkelden hoog in de lucht, de
Oeverzwaluwen scheerden een feestrondje boven de genodigden en trekken zich niets van alle belangstelling aan.
Op een vijftal na zijn alle gaatjes van de 108 broedgaten
bezet met een paartje Oeverzwaluwen. Wat een
succesverhaal!
Tjalling James bracht verslag uit over de moeilijke totstandkoming van de wand. Hij heeft het initiatief genomen en
wordt door IVN-voorzitter Geert Pietersen hartelijk bedankt.
Zijn geduld wordt beloond. Het heeft bijna 10 jaar geduurd,
maar het eindresultaat is prachtig! Dank voor alle medewerkers aan dit succes: Recreatieschap Westfriesland,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland en
aannemer J.de Wit.
Het gezelschap wandelt na de onthulling en een zwaluwvliegshow naar Bezoektuin "Beleef 't", gelegen aan het
Wijzenddijkje waar bij gastheer George de Boer een
drankje en hapje in zijn bloemrijke tuin klaar staat.

En nu is deze mooie vogel genomineerd om op de lijst van
ongewenste exoten geplaatst te worden. (Zijn er überhaupt
exoten die wel gewenst zijn?)
De Nijlgans is niet beschermd omdat het geen inheemse
vogel is, maar als de nieuwe lijst van ongewenste exoten
van de Europese Commissie doorgaat verandert de status
van beschermde vogel letterlijk naar "vogelvrij verklaard" .
De reden? Ze zouden onze eigen ganzen verjagen, hun
nesten inpikken en moeten daarom uitgeroeid worden.
Wacht even..... is het niet zo dat "onze ganzen" voor teveel
overlast zorgen en daarom massaal vergast en afgeschoten
moeten worden? Dan lijkt het me beter dat de Nijlgans blijft.
Zo kunnen ze elkaar in evenwicht houden. Hij heeft inmiddels een natuurlijke vijand hier, de Zeearend. Die is echt
niet vies van een Nijlgansje.
De Fransen trouwens ook niet. Die komen hier om de eieren en pas uitgekomen kuikens van de Nijlgans te ontvoeren. Ze knippen een stuk vleugel af zodat ze nooit meer
kunnen vliegen en gebruiken ze dan als "lokgans" . Overvliegende ganzen die op de trek Frankrijk aandoen denken
een goede plek te hebben gevonden om te foerageren als
ze de lokganzen zien. Vervolgens worden ze afgeschoten
en op de menukaart geplaatst. Gelukkig is het strafbaar en
zijn die Franse jagers op heterdaad betrapt. Laten we hopen
dat deze praktijken gestopt worden.
De Nijlgans is een mooie vogel die volgens mij niet MEER
overlast veroorzaakt dan bijvoorbeeld de Grauwe gans. Hij
verdient dan ook dezelfde behandeling als de inheemse
ganzen.

Oeverzwaluw bij zijn nieuwe woning
Foto : Hans Verhoeven
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Onthulling van het aangepaste informatiebord
Foto: Hans Verhoeven

Het toegevoegde deel voor de oeverzwaluwwand op het
informatiebord
Foto: Hans Verhoeven
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De Duurzaamheids Werkgroep en Biodiversiteit
dichtbij
Geert Veldhuis
"Meer leven in je tuin"
Om aan te sluiten bij de landelijke Operatie Steenbreek
(tegel eruit en plant erin) hadden we op 11 april dit jaar een
bijeenkomst in het Streekbos Paviljoen georganiseerd met
als thema "Meer leven in je tuin" en als doelgroep Tuinvrijwilligers. Deze tuinvrijwilligers zien wij als tuinliefhebbers,
die als vrijwilligers bij andere mensen, die niet meer in staat
zijn hun tuin te onderhouden, de tuinen verzorgen. Hen
inzetten als een soort "Groene tuin-vertegenwoordigers"
leek ons een mooi begin om ons doel -de biodiversiteit te
bevorderen door tuinen te vergroenen- te bereiken.

Bezichtiging vande particuliere tuin
Foto: Astrid Bijster

Deze bijeenkomst werd bezocht door vertegenwoordigers
van de vrijwilligersorganisaties Helpende Handen uit Enkhuizen, Wonen Plus uit Stede Broec en Wonen Plus/de
Wering uit Drechterland en verder door een vertegenwoordiger van Groei en Bloei en de KNNV.
We kwamen gezamenlijk tot de conclusie , dat we willen
samenwerken om tot vergroening van tuinen te komen in
West-Friesland, maar dan wel zo veel mogelijk onderhoudsarm. Hiervoor is echter kennis nodig, waarvan de tuinvrijwilligers aangaven die nog niet te bezitten, en ook de kunst
om deze kennis weer bespreekbaar te maken met de
tuineigenaren, voor wie ze werken.
Het IVN heeft toen aangeboden hiervoor op korte termijn
een cursus op te zetten met als thema Natuurbeleving en
-educatie. De opzet van deze cursus heeft geresulteerd in
een praktische excursie, ondersteund met een hand-out
met achtergronden en praktische tips. Voor deze praktische
excursie mochten we 8 deelnemers verwelkomen van bovengenoemde organisaties.

Een leerzaam moment
Foto: Astrid Bijster

Ledenmutaties

Op 31 mei j.l. waren wij te gast in de tuin van een lid van
Groei en Bloei om daar vooral de laagblijvende, maar
bloeiende bodembedekkers te bewonderen, die een tuin
groener, maar ook onderhoudsarmer kunnen maken. Na
fietsend langs nog een voorbeeldtuin gegaan te zijn, sloten
we met een levendige en enthousiaste groep deze leerzame middag af in het Streekbos Paviljoen met koffie, thee
en een versnapering, gevolgd door discussie en de uitreiking van de hand-out.

Rob den Hartog
Inschrijvingen
01-05-2017
08-05-2017
16-05-2017

Gezien het enthousiasme van de deelnemers en van
onszelf voor onze "dicht bij huis-doelstelling" meer groen
en biodiversiteit in tuinen te brengen, willen we alle IVN-ers
uitnodigen voor nog een excursie "Meer leven in je tuin" op
woensdag 13 september 2017 om 14.00 op nog een
nader te bepalen locatie.
Hiervoor kunt u zich tot 1 september opgeven bij de
leden van de werkgroep Duurzaamheid:
Geert Veldhuis, g.r.veldhuis@ivn-westfriesland.nl
Louis van Wegen, l.van.wegen@ivn-westfriesland.nl
Astrid Bijster, a.bijster@ivn-westfriesland.nl

Mevr. K.N. Nieuweboer, Hoorn
Mevr. P. Koster, Bergen (NH)
Dhr. R. Rong, Grootebroek

Uitschrijvingen
31-12-2017

Mevr. E. Kreuzen-Thijssen, Midwoud

Totaal aantal leden en donateurs: 298
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Sponsors algemeen

Sponsors boothuis

Sponsor uitdiepen plas Ecoproject

ivn
West-Friesland
bedankt al deze
sponsors van harte voor
hun bijdrage!
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Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel
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