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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 € 22,50 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
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

Contactpersonen
IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activiteiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neemt u dan
contact op met onderstaande contactpersonen
Redactie Alchemilla:
Astrid Bijster (zie Bestuur)
Lisbeth van Lintel, T: 0228 517005,
E: l.van.lintel@ivn-westfriesland.nl
Michelle Prins, T: 06 22049814,
E: m.prins@ivn-westfriesland.nl
Hans Verhoeven, T: 0228 515137,
E: j.l.verhoeven@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
Adri Bozelie
T: 0227 542621
E: a.bozelie@ivn-westfriesland.nl
Eleonora de Boer
T: 06 54254117
E: e.de.boer@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:Frieda Bus (zie publieksactiviteiten)
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: Adri Bozelie (zie Bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228 315307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer
Adri Bozelie (zie Bestuur)

Foto's
Foto voorkant:
Paarse Morgenster
Foto: Marianne Ouwerkerk
Foto achterkant:
Bijenorchis, ontdekt tijdens de Verdiepingscursus Planten
Foto: Hans Verhoeven

Sponsors
ABZ SEEDS: Bladzijde 4
WFO notarissen: Bladzijde 5
INCOTEC: Bladzijde 9
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Voorwoord
Geert Pietersen

3e kwartaal, daar zit vast wel iets van uw gading bij en let
ook op de hooidag op 13 augustus. Samen een ochtend
lekker werken in het Ecoproject voor de biodiversiteit.
Verder in deze Alchemilla prachtige natuurverhalen over
de belevenissen van een Boommarter, de streken van de
Grote bonte specht en het jachtinstinct van een Slechtvalk.
En dan zijn er natuurlijk nog de plannen en acties die op
stapel staan. Zo is er een plan voor gezond natuurwandelen waar wij als IVN aan kunnen bijdragen.
In het Ecoproject is de plas uitgediept en is de bagger nu
zo ver opgedroogd dat we die deze zomer kunnen verwerken. Het plan is om er een vogelwand van te maken. Het
cursusteam is druk met een Groencursus in de herfst en
ook zijn er plannen voor een nieuwe Natuurgidsencursus
in 2017.
De plannen voor het nieuwe onderkomen voor de boot
worden steeds concreter. In het SP kunt u de tekeningen
zien. De vergunningen voor de aanleg zijn inmiddels rond,
nu moeten we de financiering nog rond zien te krijgen. Half
juli weten we of het gaat lukken.
Gelukkig kunnen we voor dit soort bijzondere projecten ook
een beroep doen op sponsors die ons werk steunen omdat
ze maatschappelijke waarde van onze activiteiten belangrijk vinden. Een voorbeeld is de bijdrage van Incotec voor
het uitdiepen van de plas in het Ecoproject. In dit nummer
leest u er meer over.
U ziet het, volop activiteit en plannen voor een mooie zomer.

De zomer komt er aan, zie ik bij het omslaan van de kalender. Maar als ik naar buiten kijk dan zie ik grijze luchten en
op het nieuws zie ik berichten van zware buien en hoor ik
waarschuwingen voor overstromingen en hoge waterstanden in de rivieren. Welkom in ons nieuwe klimaat, zei de
weerman en ook dat we er maar aan moeten wennen.
Maar we kunnen er samen ook iets aan doen, las ik een
paar dagen eerder in de krant, door met z'n allen minder
CO2 te produceren. En daar kan iedereen zelf iets aan doen
door bewuster te leven en waar kan je dat beter leren dan
bij het IVN waar al onze activiteiten in het teken staan van
natuureducatie en duurzaamheid met waarneming en beleving als kernwoorden.
Dat was goed te zien bij het 5 jarig jubileum van het
Streekbos Paviljoen waarin veel IVN-activiteiten aan bod
kwamen. De burgemeester opende het jubileum met het in
gebruik nemen van 3 nieuwe wandelpaden: het Wonderpad, het Kabouterpad en het Natuurpad in het Ecoproject.
Daarna werden er de hele dag door IVN-gidsen rondleidingen over de paden gegeven, kon er een rondvaart met de
boot worden gemaakt en was er een speurtocht voor de
kinderen. De paden zijn echte aanraders: er valt veel nieuws
te ontdekken en voor elk pad is een mooie beschrijving
gemaakt.
Een andere aanrader is onze activiteitenkalender voor het

Van de bestuurstafel
Gé Kenter, secretaris

het belangeloos regelen van de akte van een recht van
opstal.
Ook de fel begeerde oeverzwaluwwand van Tjalling lijkt te
kunnen worden gerealiseerd. Deze zal worden gemaakt bij
het Drachterveld.
Geweldig nieuws is ook dat Frieda een opvolger voor het
scholenwerk heeft gevonden, nl. Annette van den Berg.
Annette komt uit het onderwijs, wordt nu al ingewerkt en
heeft er erg veel zin in. Het bestuur wenst Annette veel
succes.

Allereerst de viering van het 5 jarig bestaan van het SP.
Om 10.30u. begon de ontvangst van de gasten en om 11.00
u. opende Geert Pietersen deze feestelijke dag in de achterzaal van IJgenweis, onder het genot van een kop koffie
met een punt appelgebak. De koffie kregen wij van IJgenweis.
Hierna nam burgemeester Goldschmeding het woord en
sprak vol lof over het IVN, Orion, IJgenweis en het klimpark.
Allemaal zetten zij zich volledig in om het geheel goed te
laten lopen. Als laatste spreker kwam het RSW aan het
woord die symbolisch een cadeau overhandigde. Het RSW
wil door West-Friesland op diverse plaatsten markeringspunten plaatsen welke een zekere waarde uitstralen voor
deze regio. Het IVN krijgt de eer tot één van deze punten
te gaan behoren.
Vervolgens opende burgemeester Goldschmeding een
koffer van het Wonderpad. Hiermee werden symbolisch het
Wonderpad, Kabouterpad en het Natuurpad geopend. Ook
werd er een boekenmarkt gehouden die ongeveer € 250,heeft opgebracht. Gelukkig was er de hele dag door veel
belangstelling voor de excursies op alle geopende paden
en voor de boot die deze dag flink heeft gevaren.

VOG. (Verklaring Omtrent Gedrag)
Veel afdelingen hebben dit al aangevraagd voor hun vrijwilligers. Het bestuur heeft besloten dit ook te gaan regelen
voor IVN West-Friesland. Het is goed voor onze naam en
alle vrijwilligers zijn dan ingedekt voor vervelende situaties
zoals b.v. ongewenste seksualiteit.
De Grote Clubactie is wederom uitgelopen op een fiasco,
niemand wil dit op zich nemen. Jammer, het scheelt ons
veel inkomsten. Ook voor de RABO-fietstocht heeft zich tot
nu toe niemand aangemeld. We hebben maar 7 man nodig,
als u dit leest is het helaas te laat, want op 11 juni wordt de
tocht gereden. Volgend jaar beter? Mensen sta toch eens
op, niet alles kan geregeld worden door het bestuur, die
hebben echt genoeg te doen. Denk a.u.b. voor volgend jaar
eens na wat we kunnen gaan doen met deze twee geldbronnen die we nu zomaar laten liggen.
Rest mij u allen een fijne zomer met niet al te veel wateroverlast toe te wensen.

Het nieuwe boothuis
Alle vergunningen zijn binnen, de begroting is op orde. Het
wachten is nu op de reactie van de sponsoren, RABO-bank
en Westfrieslandfonds. Is hun bijdrage volgens verwachting
dan kan het startsein worden gegeven voor het ingraven
van het boothuis.
Ook een leuk bericht is dat WFO notarissen ons steunt met
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Gezond Natuur Wandelen
ook in West-Friesland?
Ronald van Zon
De stichting Gezond Natuur Wandelen wil samen met IVN
West-Friesland en een aantal andere organisaties uit
wandelsport, zorg en welzijn graag aantrekkelijke, laagdrempelige, begeleide wandelingen aanbieden in de natuur
van West-Friesland en zoekt daarvoor vrijwilligers die regelmatig een wandelgroep willen begeleiden.
Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen
in de natuur willen overbrengen op mensen die om wat voor
reden dan ook, minder bewegen? Zou u op regelmatige en
vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een
wandelgroep willen begeleiden? Dan bent u van harte
welkom!

Gidsen in Leyduin
van de KWBN georganiseerd. Deze training is voor de
deelnemers gratis.

Het doel van de gratis wekelijkse natuurwandelingen van
een uur is om mensen te verleiden in beweging te komen
en te laten kennis maken met de natuur door er elke week
kort iets over te vertellen. Daardoor wordt de gezondheid
van de wandelaars bevorderd en het draagvlak voor de
natuur versterkt. IVN afdelingen zijn daarbij vaak een ideale partner bij de inmiddels 25 wandelingen in Noord-Holland en Friesland. Verder zijn o.a. Landschap Noord-Holland , PWN en de Koninklijke Wandelbond Nederland
(KWBN) verbonden aan de stichting Gezond Natuur
Wandelen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gezondnatuurwandelen.nl of kunt u contact opnemen via info@gezondnatuurwandelen.nl of met Ronald van Zon (Tel.
06 10349911)
"Met zijn allen, voor allen, gezond aan de wandel in de
natuur of het groen in de wijk!"

De wandelingen

Internationaal specialist
in aardbei F1 hybriden

Het gaat om wekelijkse wandelingen van ongeveer 1 uur
waar iedereen gratis aan kan meedoen. In de eerste plaats
bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook,
minder bewegen. Dat heeft vaak negatieve gevolgen voor
hun gezondheid. Wij willen deze mensen uitnodigen weer
in beweging te komen door het organiseren van laagdrempelige wandelingen in de natuur. De bedoeling is dat door
regelmatig te wandelen in een natuurlijke omgeving de
gezondheid van deze mensen sterk verbetert. Het gaat dus
om bewegen en actief bezig te zijn. De groene omgeving
waarin wordt gewandeld zorgt er voor dat mensen kunnen
genieten van de buitenlucht en zich ook bewust worden van
de mooie natuur om hen heen.

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.

De wandelingen starten op een vaste dag, op een vaste
tijd, vanaf een vaste locatie en mensen hoeven zich niet
van te voren op te geven. Na afloop is er de mogelijkheid
om tegen gereduceerd tarief een kopje koffie of thee te
drinken.
De begeleiders

Vleetweg 12 | 1619 PR Andijk | Holland
T.: +31 228 515280 | info@abz-strawberry.nl
www.abz-strawberry.com

De wandelingen zijn eigenlijk een " natuurexcursie light" .
Onderweg vertelt een begeleider één of twee keer kort iets
over de natuur, het gebied of een groen thema. Per wandeling zijn er twee begeleiders. Veel IVN- ers, Natuurgids
of niet, vinden het leuk om af en toe mee te lopen en een
kort actueel item over de natuur te behandelen. In overleg
met de vrijwilligers en de wandelbond wordt een dagcursus

HOLLAND STRAWBERRY HOUSE
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IVN-Natuurgidsenopleiding
2017–2018
Theun de Jong
In januari 2017 start de IVN-afdeling West-Friesland een
nieuwe Natuurgidsencursus. Natuur? In West-Friesland?
Wat valt daar nou te gidsen?
Wie antwoord op deze en nog veel meer vragen over natuur,
milieu en duurzaamheid wil krijgen, zou deze cursus
moeten volgen. Ons gebied is natuurlijk door de mens
gemaakt. Al duizenden jaren hebben boeren hier het land
bewerkt. Al honderden jaren vechten de Westfriezen tegen
het water om droge voeten te houden. Een fijnmazig net
van wegen en fietspaden doorkruist de regio. Industrieterreinen zijn als paddenstoelen uit de grond gerezen. En in
zo'n omgeving zou ik natuurgids worden?
De ervaringen van voorgaande cursussen bewijzen dat er
wel degelijk iets te vertellen valt over en te bekijken valt in
deze buurt. Natuurlijk geen grote en meeslepende avonturen à la Freek Vonk in verre oorden, maar dicht bij huis is
ook zoveel bijzonders te beleven.
Loop maar eens een stukje over één van de vooroevers
van het IJsselmeer en zie hoeveel verschillende planten er
groeien en welke vogels voorbij zwemmen en vliegen. Haal
eens een netje door de sloot achter je huis en ontdek het
rijke waterleven. Fiets door de dorpslinten en kijk eens goed
om je heen. Kortom... al is de natuur hier vooral man-made,
er valt zoveel te zien en te ontdekken.
Veel mensen zien dat echter (nog) niet en hebben daar een
steuntje in de rug bij nodig. Dat steuntje in de rug is een
natuurgids die tijdens een wandeling, fietstocht, slootjesexcursie of een andere activiteit de mensen op de juiste dingen
wijst.

Ledenmutaties 2e kwartaal
2016
Rob den Hartog
Inschrijvingen
15-03-2016 Mevr. R. Klarenbeek, Grootebroek
05-04-2016 Dhr. R. Schaap, Bovenkarspel
Uitschrijvingen
22-03-2016 Dhr. C.J. Ruiter, Wervershoof
13-04-2016 Dhr. Th. Koning, Avenhorn
31-12-2016 Mevr. C.M. Tel, Castricum
Totaal aantal leden en donateurs: 279

Om de nodige kennis op te doen organiseert IVN-afdeling
West-Friesland een Natuurgidsenopleiding die bestaat uit
theorielessen om de nodige kennis op te doen en praktijkochtenden om het geleerde uit te voeren.
Goed om te weten:
1. De opleiding tot natuurgids duurt van januari 2017
tot medio 2018.
2. Er is plaats voor maximaal 30 personen.
3. De theorieavonden worden gehouden op dinsdag.
4. De praktijklessen zijn op zaterdagochtend.
5. De opgave-termijn sluit 1 december 2016.
De kosten voor de opleiding bedragen € 275,-. Dit bedrag kan ook in vijf termijnen worden betaald. Daarnaast verwachten we dat je lid word van het IVN (€ 24,per jaar).
Lijkt het je wat om Natuurgids te worden, of wil je meer
informatie: cursussen@ivnwestfriesland.nl

Een ontmoeting met de larve van het lieveheersbeestje.
foto: Lisbeth van Lintel
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Groencursus 2016

De data hiervan zijn:
13 september - insecten
20 september - planten
27 september - vogels
4 oktober - bomen
11 oktober - landschap
25 oktober - paddenstoelen

Theun de Jong
Dit najaar organiseert IVN afdeling West-Friesland weer
een Groencursus. De Groencursus 2016 is bedoeld voor
mensen die belangstelling hebben voor de natuur en er
graag wat meer over willen weten.
In deze cursus komen zes natuur-onderwerpen " dicht bij
huis" aan de orde.
Er zijn zes theorieavonden en vier excursies gepland, die
aansluiten bij de theorielessen.

In de regel ziet iedere theorieavond er als volgt uit:
19.15 uur: het Streekbos Paviljoen open
19.30-20.30 uur: inleiding en 1e deel cursusavond
20.30-20.45 uur: koffie en koek
20.45-21.45 uur:2e deel cursusavond
21.45-22.00 uur: huishoudelijke mededelingen en
vragen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Insecten
Die hinderlijke kriebelaars, zoemers en stekers! Maar ook
een diergroep, die erg nuttige vertegenwoordigers kent.
Denk maar eens aan de Honingbij. En zo zijn er veel meer
die bijv. helpen bij de biologische bestrijding van schadelijke insecten in land- en tuinbouw. Een heel uitgebreide en
bijzondere groep, die er om vraagt nader bekeken te worden.
2. Planten
Je hebt ze in de tuin, ze liggen op je bord. Sommige soorten
geuren, andere prikken of zijn giftig. En wat is hun band met
de plek waar ze groeien? Ook hier geldt: een nadere kennismaking meer dan waard!
3. Bomen
Stel je eens voor: West-Friesland zonder bomen! Zonder
de vele boomgaarden, die ons gewest rijk is. Zonder de
rijen knotwilgen langs de wegen, de populieren die onlosmakelijk met de Westfriese boerenerven verbonden zijn.
Maar hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4. Landschap
Het landschap in onze omgeving draagt onmiskenbaar het
stempel van de mens. Hoe zag het landschap er vroeger
uit en heeft het ons gemaakt tot wie we zijn, of hebben wij
het gemaakt om wie we zijn?
5. Vogels
Het symbool van de onbegrensde vrijheid. De vele soorten,
hun verschillende uiterlijke kenmerken in relatie tot hun
leefwijze en leefomgeving maken dit een uitgelezen onderwerp voor deze cursus.
6. Paddenstoelen
Iedereen kent het liedje: " Op een grote paddenstoel, rood
met witte stippen." En we hebben natuurlijk allemaal wel
eens champignons gegeten. Maar er zijn zoveel andere
soorten! Leer de verschillen tussen plaatjes- en buisjeszwammen en kom meer te weten over de nuttige functie
van paddenstoelen in het grote geheel van de natuur.
Een cursusavond bestaat uit twee gedeelten. Het eerste
deel is een introductie over het onderwerp, dan een korte
pauze, daarna is er ruimte voor het actief verdiepen van de
stof. De 6 theorieavonden vinden plaats op dinsdagavonden.

De 4 excursies vinden plaats op zaterdagochtenden:
24 september- excursie planten en insecten,
8 oktober - excursie vogels,
15 oktober - excursie landschap en bomen,
29 oktober - excursie paddenstoelen
Van elke les krijg je een samenvatting, die je in een door
ons geleverde map kunt verzamelen. Daarin kun je ook je
eigen aantekeningen bewaren.
De Groencursus 2016 wordt georganiseerd door IVN
West-Friesland en gehouden in het Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a, 1611 BN Bovenkarspel.
En wat gaat dat kosten?
De bijdrage voor de 6 cursusavonden en de 4 excursies
bedraagt € 40,- voor leden van het IVN en € 50,- voor nietleden. Ben je nog geen lid, dan kun je lid worden voor € 24,per jaar. Wie tijdens de groencursus alsnog lid wordt, krijgt
de € 10,- extra cursusgeld terug. Het geld dient voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op bankrekening: NL13 RABO 0167 7601 57 t.n.v. IVN West-Friesland
onder vermelding van: Groencursus 2016.
Meer informatie en aanmelden: cursussen@ivn-westfriesland.nl
Aanmelden kan tot 1 september 2016.

Wouw!
foto: Lisbeth van Lintel
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daar een mm. afgevijld. En dat terwijl we 25 meter verderop een mooi Koolmezenkastje hebben.
Koolmezenkastje? Opeens zie ik daar iets invliegen en dat
was zeker weten geen Koolmees. Ik stel me verdekt op,
wacht een poosje en ja hoor, daar komt de Ringmus tevoorschijn. Wat een komedie. Misschien hebben die Ringmussen juist wel de woning van de Koolmezen gekraakt. Dat
zou toch het toppunt zijn! Niets menselijks is de dieren
vreemd.

Column
Marianne Ouwerkerk
Kraakpanden
Het leek zo leuk. Een paartje Ringmussen had haar intrek
genomen in het nestkastje dat bedoeld is voor Pimpelmezen.
Dit slanke stel paste ook goed door de deur dus samen
hebben ze het huis ingericht. Ze vlogen op en af met van
alles en nog wat om maar een mooi zacht nestje te kunnen
bouwen. Terwijl ze zo gezellig bezig waren met z' n
tweetjes gingen wij een weekend weg.

Ondertekening sponsorcontract met Incotec B.V.

Toen we weer thuis waren heb ik ze niet meer waargenomen. Toch jammer, ik vroeg me af wat er gebeurd kon zijn.
Maar wat schetst mijn verbazing?! Ik moest even twee keer
kijken.
Een Koolmeeskopje stak uit het gat, ging weer terug en tikte
tegen het hout aan. Ik was bang dat ze er niet meer uit zou
kunnen.
Was deze compleet gestoffeerde woning gekraakt door een
stelletje Koolmezen? Ik besloot het eens goed in de gaten
te houden.

Geert Pietersen
Zaadverbeteraar Incotec is vanaf de verhuizing van IVN
naar het Streekbos Paviljoen sponsor van IVN. Incotec
heeft toen een belangrijk deel van de inrichtingskosten van
de educatieruimte voor haar rekening genomen. Als tegenprestatie werd afgesproken dat IVN deze ruimte Incoteczaal
zou noemen. Deze afspraak gold voor 5 jaar en liep eind
vorig jaar af.
Vanaf eind vorig jaar hebben we gesproken over verlenging
van de overeenkomst. Het bleek dat beide partijen verder
met elkaar willen gaan met als resultaat dat Incotec de helft
van de kosten van het uitdiepen van de plas in het Ecoproject voor haar rekening heeft genomen. IVN zal de naam
Incoteczaal handhaven.
Verder hebben we afgesproken dat we elk jaar opnieuw
zullen bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Deze
afspraken hebben we vastgelegd in een nieuw contract wat
we op 25 mei hebben ondertekend. Wij zijn erg blij met de
bijdrage van Incotec in het Ecoproject. De plas dreigde te
verlanden, een grote ingreep was noodzakelijk. De plas ligt
er weer prachtig bij en we kunnen er weer jaren mee
vooruit.

Er gebeurde een tijdje niets. Plotseling hoorde ik iets dat
op het hameren van een specht leek. Het was het mannetje Koolmees die zijn vrouwtje te hulp kwam schieten.
Met zijn tweeën, zij van binnenuit en hij aan de buitenkant,
probeerden ze het vlieggat groter te maken. Helaas zit er
aan de buitenkant een metalen plaatje. Arme man.
Afijn, soms moet je de natuur een handje helpen. We
hebben de ladder tegen de gammele berk aangezet en met
gevaar voor eigen leven klom ik omhoog en heb hier en

Ondertekening op 25 mei 2016 van het sponsorcontract
door Geert Pietrsen en Gé Kenter namens het IVN en
Marion Smorenburg namens Incotec.
foto Toos Brink

Koolmeesman voor het te kleine gat
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geluid. Hoog in de boom hangt een diertje dat in eerste
instantie wordt uitgescholden voor Eekhoorn maar met de
kennis die ik dan wel heb vind ik het daar niet op lijken.
Wat we direct zien is de penibele situatie waarin het zich
bevind: het hangt met zijn klauwtjes aan de rand van een
gat waarvan wij vermoeden dat het zijn hol/nest is. Het kan
niet meer heen of terug en piept paniekerig. Dat kan ik
overigens prima begrijpen want de afstand tot de grond
bedraagt volgens mijn schatting minstens 10 meter.
Wanneer wij nog hopen dat het in een uiterste krachtsinspanning nog net weer in het gat kan kruipen blijken de
krachten het te hebben begeven en tuimelt het diertje, via
minstens 3 takken, naar beneden om daar bewegingloos
te blijven liggen.

Ik geef de pen door...

Zonde, doodzonde dachten wij.
Ik herken er een marter in, maar een hele jonge. Hij of zij
heeft de ogen nog gesloten maar zit al wel goed in de pels.
Als ik het oppak om beter te bekijken beweegt er plotseling
een pootje! Een laatste stuiptrekking? Of zou het mogelijk
zijn om zo’n doodklap te overleven? Bij mensen zou zoiets
onmogelijk zijn.

Ruud Dijkstra

Boommarter

In het Pinksterweekend ga ik al sinds jaar en dag kamperen
met familie, zo ook dit Pinksterweekend.
Natuurkampeerterrein Twilhaar van Staatsbosbeheer was
deze keer de bestemming en dat was niet voor het eerst
want het is, voor mij althans, een van de fraaiste terreintjes
dat helemaal opgaat in de omliggende natuur. En wat voor
natuur: de Sallandse Heuvelrug. Het domein van de Korhoen, nooit gezien overigens, maar alles wat we wel hebben
gezien was ruimschoots voldoende om deze plek nog maar
weer eens te bezoeken.

Pinksteren is eigenlijk helemaal niet handig om te gaan
kamperen; het is altijd druk en omdat Camping Twilhaar
één van de weinige plekken is waar reserveren niet mogelijk is, blijft het altijd spannend of er nog voldoende plaats
is om de tent op te zetten. Vermoedelijk heeft de weersverwachting, regen wind en kou, ons in de kaart gespeeld want
er was ruimte genoeg. Dat was een meevaller.

Martin

Om kort te gaan, na een paar minuten zit ik met een marter
in mijn handen die volgens mij totaal niets mankeert. Het
heeft zich in het kommetje van handen genesteld en lijkt
zich totaal zorgeloos op te maken voor de nacht!? Wat nu?
De ooh’s en aah’s worden veelvuldig geuit en er zijn er zelfs
die het diertje het liefste als knuffel mee in bed zouden
nemen.
Ik begrijp het volkomen, want het heeft alles wat elk ander
jong dier ook heeft, maar ik weet zeker dat dat precies is
wat we niet moeten doen.

Een tegenvaller was de mededeling op het informatiebord:
‘2016 is het laatste jaar dat dit terrein in gebruik zal zijn’.
Een gesprek met de boswachter leert ons dat de opbrengsten op dit terrein niet hoog genoeg zijn en dan zijn er natuurlijk allerlei aanleidingen te bedenken waarom het beter
is dat we er maar gewoon mee stoppen. Heel jammer,
vooral voor onze nieuwe lichting liefhebbers die hier ongeremd kunnen struinen en ontdekken. Blijkbaar zijn de
centen toch weer het allerbelangrijkste.

Mijn nichtje heeft via het informatiebord de boswachter
gebeld, goed idee. We hadden het niet moeten aanraken,
nee dat begrijp ik best. Zal wel net zoiets zijn als bij Hazen.
Maar dat hebben we dus wel gedaan. Ik had immers niet
gedacht dat het mogelijk zou zijn om zo’n klap te overleven.
We krijgen het advies om het met gras en/of bladeren af te
vegen en het onder de boom te leggen waar het uit is gevallen, laat de natuur zijn gang maar gaan. Misschien komt
de moeder het wel halen om terug te brengen in het gat.
Ja… maar misschien ook niet en vannacht wordt het koud
en gaat het regenen. Dat was misschien wel het juiste

Goed, vrijdagavond voor het Pinksterweekend zijn we dan
gearriveerd, de tenten staan en we hebben net met elkaar
gegeten. We maken ons klaar om een rondje te gaan lopen
als er vanuit het aangrenzende beukenbos een gepiep
klinkt.
Er wordt mij als natuurgids, gevraagd wat dat is en ik heb
natuurlijk geen flauw idee. Het is in ieder geval geen vogel,
dat kan ik wel melden.
Vooral nieuwsgierig lopen we richting de herkomst van het
8

droog in zijn hol, een avontuur en een naam rijker. We hopen
natuurlijk van ganser harte dat alles nog goed komt, dat de
moeder van Martin hem gewoon weer omarmt en dat hij,
want het zal dus wel een jongetje zijn, nog vele jaren in
gezondheid op de prachtige Sallandse Heuvelrug mag
voortleven.
Een rondje lopen hoeft niet meer, voor vandaag hebben we
weer genoeg beleefd.
Een kop thee om een beetje warm te blijven, dat zou mooi
zijn. Het wordt koud vannacht!
Ik geef nu de pen door aan: Irene Eekhout

9e Noord-Hollandse
Natuurdag
Loes Staal en Ruud Oudhaarlem
Op zaterdag 19 november a.s. organiseren POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) en LNH (Landschap
Noord-Holland) voor de 9e maal de Noord-Hollandse Natuurdag onder de (voorlopige) titel:' Natuur is mensenwerk'.
Het evenement vindt weer plaats in de Aristozalen in Amsterdam.
Tussen 10.00 en 16.00 uur worden er in twee zalen presentaties gegeven over tal van onderwerpen die met het
thema samenhangen.
De presentaties zijn gericht op natuurliefhebbers in brede
zin. In de ruimten rond de twee zalen worden stands ingericht waar 'natuurorganisaties' hun werk kunnen presenteren.

Martin wordt teruggezet
advies maar het was toch een zware opdracht: knuffelen
en warm houden was leuker geweest maar daar gaat het
niet om.
Dan worden we weer teruggebeld door de boswachter, er
komt iemand naar ons toe met verstand van zaken die er
wel wat in ziet om het diertje weer terug te zetten in zijn hol.
Daarmee hoeven we nog niet direct afscheid te nemen en
krijgen we uitgebreid de kans om te fotograferen.
Martin, die naam heeft het inmiddels gekregen, lijkt het
allemaal prima te vinden en laat het zich welgevallen.
Na een minuut of 10 komt er een oude, fraai opgeknapte
lorrie het terrein op rijden. 2 Mannen met een ladder komen
ons helpen.
Ze zeggen dat het een Boommarter is en ik geloof ze. Ze
vinden het een mooi diertje en wij zijn het met ze eens.
We hadden het niet met blote handen moeten aanraken,
en ja, dat hadden we al begrepen. Ze denken dat er nog
wel een kans is dat alles goed komt en wij willen dat graag
geloven.
De ladder blijkt niet lang genoeg te zijn. De lorrie wordt
onder de boom gezet en de ladder wordt op de laadvloer
geplaatst, komt ie toch weer een stuk hoger. Dat is ook zo
maar net niet hoog genoeg.
We bedenken dat als we het laatste stuk door de takken
klimmen dat het wel moet lukken en dat blijkt ook zo te zijn.
Via een broekzak zit Martin na een halfuurtje weer hoog en
9

foto Ria de Graaf

Werkgroep
Egboetswater
Al direct nadat het IVN West-Friesland
6 jaar geleden het niet openbaar toegankelijk deel van het Egboetswater van het
RSW in bruikleen kreeg, vormde zich
spontaan een werkgroep.

Adri met haar clubje bij het ‘Egboetje’

foto Hans Verhoeven

Deze groep, bestaande uit de afstudeergroep
Egboetswater van de toenmalige gidsencursus en
enkele ‘oud’ IVN-ers, stelt zich ten doel het gebied
te onderhouden en te ontwikkelen voor educatieve
doeleinden. Wat wordt er tegenwoordig gedaan?
Natuurlijk de vele schoolexcursies, maar ook ruim
20 publieksexcursies, NL-Doet dagen, vrijwilligersen boomplantdagen. Verder wordt er werk verricht
zoals het onkruid- en brandnetelvrijhouden van de
paden, schoonmaak en onderhoud van het gebouw,
inrichten van tentoonstellingen, onderhoud van de
poel, inzaaien van de bijen- en insectenvelden, het
8x per jaar monitoren van de vleermuizen, en het
maandelijks inventariseren. Deze opsomming zal
ongetwijfeld niet volledig
zijn, maar kom gewoon
eens kijken op een van
de vele momenten dat
het terrein geopend is.

foto’s onderste rij Ruud Dijkstra

Adri Bozelie
Werkgroep Egboetswater

Fred Weel

Gerard de Graaf
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Siep Konijn

V.l.n.r.: Ellen

Overige foto’s Lisbeth van Lintel

Opruimploeg en vleermuiskast-inspectieteam.
V.l.n.r.: Roy, Ria en Gerard de Graaf, Koen, Jan Flink, Willem Nijhuis,
Fred Weel en Bert Lantink

foto Ria de Graaf

Henk Lanting

van Troost, Ria de Graaf, Inneke Hoffer en Fred

Douwe Greydanus

Inneke en Jos Groen
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Siep in actie

het Wonderpad is via de website van het IVN West-Friesland te downloaden en valt ook via een app te volgen, maar
is ook in braille omgezet.
De kleuters die het Kabouterpad gingen lopen kregen een
kaboutermuts, kleurplaat en wasco met papier. "Jammer
dat het afgelopen was", was de reactie. De rode kaboutermutsen passen groot en klein en zien er vrolijk uit.
Voor toekomstige deelnemers zijn er brochures met wandelbeschrijvingen en plattegrond te koop bij de IVN-balie.
De " Wilskracht" trok fluisterstil door de sloten rond het
Streekbos en een groep liefhebbers liep het Natuurpad door
het Ecoproject waar de baggerhopen slinken en het water
in de plas zijn helderheid weer terug krijgt. De nieuwe
aanplanting doet het goed was hun conclusie.
Boven in de Incoteczaal van het Paviljoen was de Boekenmarkt weer ingericht door een enthousiaste ploeg boekenfanaten. Een compliment is welverdiend want de aan- en
afvoer van zo' n grote partij boeken is een powerklus! De
opbrengst van € 258,50 zal voor speciale IVN- doeleinden
worden bestemd.

Lustrum Streekbos Paviljoen
zondag 29 mei 2016
Toos Brink
In de kleine zaal van restaurant IJgenweis werd het 5 jarig
bestaan van het SP herdacht tijdens het welkomstwoord
van IVN-voorzitter Geert Pietersen. In het bijzijn van de
" harde kern" van IVN-vrijwilligers en genodigden kreeg
burgemeester Marianne Goldschmeding de brochure en
folders overhandigd van het jubileum en de nieuwe wandelpaden die zijn ontwikkeld door IVN- ers.
De bouw, aanloop en het succes van dit opmerkelijke pand
aan de plas werd gememoreerd in de toespraak van de
burgemeester. Alle IVN-vrijwilligers kregen een vette pluim
voor hun jarenlange inzet en het ontwikkelen van nieuwe
publieksactiviteiten in dit groene hart van Bovenkarspel.
Ook Nico Slagter, de voorzitter van het Recreatieschap
Westfriesland, complimenteerde onze afdeling. En zei dat
zijn eerste kennismaking met ons in De Terp was, het
voormalige " IVN-boetje" , waar hij brandnetelthee had
gedronken. Een knus gebouwtje, maar veel te klein voor de
groeiende activiteiten van IVN West-Friesland. Hij bood IVN
een TOP-cheque aan voor nog te ontwikkelen toekomstige

2 Blije IVN-kabouters: Heleen Peerdeman en Beppie van
der Wegen
Geert Pietersen overhandigt de 3 folders van de nieuwe
wandelpaden aan burgemeester Marianne Goldschmeding
waterpunten in de regio waar het Streekbos een onderdeel
van zal zijn.
De officiële opening van drie nieuwe wandelpaden werd op
een speelse manier buiten verricht. Compleet met rode
puntmutsen als kabouters in de dop!
Lisbeth en Aernout zijn inmiddels afgestudeerde IVN-gidsen die het Wonderpad hebben ontwikkeld als eindproject;
zij vertelden over de totstandkoming en de inhoud van de
voelkoffer.
De intentie van het lustrum is geslaagd en alle betrokkenen
zien de toekomst van het Streekbos Paviljoen met vertrouwen tegemoet. Het Paviljoen met restaurant IJgenweis is
een groot succes en veel bezoekers weten het markante
gebouw te vinden. Het Streekbos ontwikkelt zich nog steeds
met publieke attracties van IVN en Orion, is onlangs uitgebreid met een Klimpark en sinds vandaag is het wandelnetwerk weer uitgebreid met een Wonderpad, speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten. De ingesproken route van

Mooi blaassilene.
foto: Lisbeth van Lintel
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Determineren van planten een verdiepingscursus

Op de derde en laatste theorie-avond kregen we een quiz
voor onze kiezen.
Vijftig verschillende soorten planten, zonder hulp van een
Flora determineren. Ik had er uiteindelijk twintig goed..
Dankzij de door Henry besproken plantenfamilies en hun
kenmerken, had ik er meer juist dan dat ik zelf had gedacht.
Dus blij!

Lisbeth van Lintel
Beginnend determinoloog
De cursus 'Planten determineren' is alweer (helaas)
voorbij. Als cursist kan ik melden dat het een nuttige
en leuke cursus is geweest. Het is wel even een weg
vinden met de Flora’s om de planten te herkennen
(zonder dat iemand het voorzegt).

De zaterdag erna mochten wij, de cursisten, onze pas opgedane kennis gaan uitproberen in het wild.
We kwamen samen bij het Naviduct en hebben een hele
warme en leerzame ochtend gehad. Een paar bijzondere
planten die niet vaak in West-Friesland voorkomen zijn
gespot en een prachtig exemplaar van de Bijenorchis is
door ons bewonderd (zie voor een foto de achterkant van
dit blad). We hebben verder onder andere de Wouw, de
Wede, Grijskruid, Veldsalie, de Avondkoekoeksbloem en
Blaassilene gezien. Erg leuk om nu ook de namen ervan te
kennen!

Tijdens de eerste theorie-avond leerde ik dat er 'Plaatjes-Flora's' zijn en 'Geen-plaatjes-Flora's'. Ik had bij toeval al
een goede Flora aangeschaft, een 'Eggelte'. De 'Heukels'
is ook een hele goede Flora.
De helft van de cursisten zat met een Flora van ‘Eggelte’
voor zich en de andere helft neusde in de ‘Heukels’. Het
werd af en toe bijna 'team-Eggelte' tegen 'team-Heukels'..
Vooral als een 'Eggelte'-fan eerder een plant en zijn naam
had gevonden dan zijn zuchtende buurman/vrouw met een
Heukels in de hand.
Voor beide Flora’s geldt dat er gewerkt wordt met ’determineersleutels’. Wanneer ik wist (of gokte) welke plantenfamilie of deelsleutel ik moest hebben, dan was het determineren al een heel eind op weg! Tot bleek dat ik ergens weer
een foute afslag had genomen. Terug naar de 'Hoofdsleutel', zucht.
Gelukkig werden we steeds in onze zoektocht naar goed
determineren bijgestaan door het kundige cursusteam !

En was dit het nu? Er zijn een paar determinatie-momenten
in de komende maanden gepland. Houd het activiteitenoverzicht in de gaten. Tot gauw met Flora!

Henry legt uit in het wild.
foto: Lisbeth van Lintel
Een van de theorielessen.
foto: Fred Weel

Henry Bruggink - met assistentie van Astrid Bijster, Anna
Frederiks en Beppie van der Wegen - legde tijdens de
eerste les uit hoe het nu zit met de planten en hun naamgeving. Het werd al snel duidelijk dat kennis van de specifieke plantonderdelen hoognodig is bij het determineren.
De insteek van de cursus!
De eerste twee cursusavonden hebben wij, de cursisten,
geoefend met onze Flora’s en hebben we verschillende
planten gedetermineerd.
Er zaten planten tussen waarvan ik meteen wist wat het
zou moeten zijn, maar om daar met een Flora ook op uit te
komen, dat vereist oefening en heel veel geduld.

Avondkoekoeksbloem overdag
foto: Lisbeth van Lintel
13

En op de Ossentong een mooie Distelvlinder.
foto: Lisbeth van Lintel

Dood hout en zo
Theun de Jong

Al enige jaren staat er in onze voortuin een stronk. Ooit
neergezet als een tafeltje voor een plantenbak.
Na verloop van tijd veranderde de stronk meer en meer in
een gatenkaas. Allerlei insecten boorden en groeven in de
stam.
Dat vonden wij wel leuk; in onze versteende buurt vindt dat
soort beestjes niet zo snel een onderkomen.
Nu wil het geval dat er de laatste jaren ’s winters en in het
voorjaar een Grote bonte specht opduikt bij de vogelpindakaas van de buren of onze vetbol.
Momenteel laat hij flink van zich horen door met enige regelmaat op de kap van een straatlantaarn te gaan roffelen;
dat klinkt kennelijk beter dan een boom.
Onlangs ontdekten we dat er aan de boomstam gehakt was.
Een paar maal hebben we de dader ook betrapt (zie bijgaande foto's).

De stronk

Grote bonte specht op lantaarnpaal

Grote bonte specht op de stronk
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Activiteitenoverzicht IVN West-Friesland juli t/m september
2016
Zondag 24 juli
Gezinsactiviteit: Natuurpad Ecoproject Streekbos
Douwe Greydanus vertelt over natuur en ecologisch beheer. Aanvang 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
De nieuwe uitgave van de Natuurpadwandeling met veel
informatie over het Ecoproject is te koop bij de IVN-balie
en kost € 2.

Zaterdag 2 juli
Gezinsactiviteit: Biodiversiteit in de stad
Duurzame stadswandeling om 19.00 uur vanaf station
Enkhuizen. Hoe kan je tussen alle stenen en beton toch
nog groen ontdekken en biodiversiteit, en meer leefbaarheid in de stad creëren. Opgave Geert Veldhuis, 06
52618372.

Zondag 31 juli
Gezinsactiviteit: Wandel-waterweetjes-quiz
Een quiz over het belang van water voor flora, fauna en
mensen wordt tijdens een wandeling samen met de gidsen
opgelost. Aanvang 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.

Zondag 3 juli
Gezinsactiviteit: Ogen op steeltjes
Kijk mee met groengids Carla Moonen naar de opbouw van
het Streekbos; de kruid- struik- en boomlaag en wat daar
in leeft. Start 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Zaterdag 9 juli
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie Hans Verhoeven, 06 189 03922.
Van 9.30 uur tot de middag inventariseren in het Streekbos.

Zondag 7 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, om 14.00 uur, Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.

Zondag 10 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 agrarische historie en natuur
onderweg. Verzamelen 14.00 uur bij IVN in Streekbos
Paviljoen. Kosten € 2,50 p.p. en € 1 per kind. Aanmelden
Theo Ruiter 0228 515797.

Maandag 8 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 10 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. Wandel mee met IVN-gidsen
over het natuurpad en langs de insectenhotels. Er is veel
te zien in het Egboetswaterbos; tijdens de Landelijke Imkerijdag 2016 krijgt de bijenstal extra aandacht.

Zaterdag 13 augustus
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie Hans Verhoeven, 06 189 03922.
Van 9.30 uur tot de middag inventariseren in het Streekbos.
Zaterdag 13 augustus
Volwassenen/gezinsactiviteit: Hooidag in Ecoproject
Start hooidag om 9.00 uur met koffie bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Met maaimedewerking van het Recreatieschap Westfriesland en het Landschap Noordholland die
materiaal beschikbaar stelt.
Opgave w.kaagman@ivn-westfriesland.nl 0228 516367.

Maandag 11 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.

Zondag 14 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. € 1,- per kind. Verzamelen bij
IVN in het Streekbos Paviljoen om 14.00 uur.

Zondag 17 juli
Volwassenenactiviteit: Fietstocht door 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 21 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.

Zondag 17 juli
Gezinsactiviteit: Zomers Egboetswater
Genieten van de kracht en pracht van de natuur tijdens een
wandeling. Start om 14.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15,
1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.

Zondag 21 augustus
Kinderactiviteit: Avontuurlijk Egboetswater
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Een natuurspeurtocht voor jonge onderzoekers en ouders.
Ga mee over donkere paden, langs de paddenpoel en
vriendelijke bloemenweide; ontdek een loopplank om een
slootje over te steken. Start wandeling om 14.00 uur bij het
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.

nuttige insecteneters bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Zaterdag 10 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 Henk Lanting 0228 313430 of h.lanting@ivn-westfriesland.nl

Zondag 28 augustus
Gezinsactiviteit: Bijen, honing en imkeren
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.

Maandag 12 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.

Zondag 28 augustus
Gezinsactiviteit: Blotevoetenpad
Een prikkelende natuurattractie olv IVN-gids Heleen
Peerdeman op Camping De Gouwe Stek, De Gouw 11,
1611 BS Bovenkarspel om 14.00 uur. Opgave Heleen
Peerdeman 0228 511208, kosten € 5,- p.p.

Zondag 18 september
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.

Zondag 28 augustus
Gezinsactiviteit: Natuurpad langs de bijenstal
Imker Willem Nijhuis houdt bijen op het Egboetsterrein en
vertelt over zijn volken. Start 14.00 uur bij ‘t Egboetje,
Oostwoud. Maak met IVN-gids Henk Lanting een speurtocht langs het natuurpad en bezoek er de insectenhotels.

Maandag 19 september
Volwassenenactiviteit: Paddenstoelenstudiegroep
Start 12.30 uur bij IVN in Paviljoen. Inventarisatie van
zwammen in het Streekbos. Van 15.00 -17.00 uur microscopisch onderzoek. Opgave Wil Stelling, 0228 315307 of
w.stelling@ivn-westfriesland.nl

Donderdag 1 september
Gezinsactiviteit: Vleermuizen
Insecteneters bij uitstek, een wonderlijke wereld ontdekken
met de detector. Start 19.00 uur bij het Egboetje,Liederik
15 1678 JC Oostwoud. Vooraf een inleiding over de soorten
en leefwijze van vleermuizen.

Zaterdag 24 september
Volwassenenactiviteit: Nachtvlindernacht IVN/KNNV
Vanaf 21.00 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. De bevindingen worden vastgelegd voor onderzoek.

Zondag 4 september
Gezinsactiviteit: 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. € 1 per kind.
Opgave Wil de Wit, 06 53893055.

Zondag 25 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.

Maandag 5 september
Volwassenenactiviteit: Paddenstoelenstudiegroep
Start 12.30 uur bij IVN in Paviljoen. Inventarisatie van
zwammen in het Streekbos. Van 15.00 -17.00 uur microscopisch onderzoek. Opgave Wil Stelling, 0228 315307 of
w.stelling@ivn-westfriesland.nl

Zondag 25 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.

Zaterdag 10 september
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos
Verzamelen 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie Hans Verhoeven, 06 189 03922.
Van 9.30 uur tot de middag inventariseren in het Streekbos.

Deelname aan activiteiten is kosteloos, tenzij anders
vermeld. Men kan een vrijwillige bijdrage geven of lid
worden.Het lidmaatschap kost € 22,50 per jaar. Leden
ontvangen het afdelingsblad Alchemilla en het landelijke IVN-blad Mens en Natuur.

Zaterdag 10 september
Gezinsactiviteit: Detector op scherp met IVN/KNNV
Met twee gidsen het stille Streekbos in op zoek naar
vleermuizen. Start 19.30 uur met een introductie over deze
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IVN zomerweek 2016

Moederdag 8 mei 2016

Nationaal Park het ' Drents-Friese Wold'
Van 5 t/m 12 augustus 2016 organiseren wij weer de IVN
Zomerweek.
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en
cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar. Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend programma
in de natuur, met een op de omgeving toegespitst thema.
Iedereen vanaf 5 jaar kan meedoen. Wel gaan we er vanuit
dat de deelnemers een redelijk goede conditie hebben,
want soms staan er stevige wandelingen en/of fietstochten
op het programma.
Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke
dosis enthousiasme. Dus: alleen, samen of met (éénouder)
gezin: schrijf je in voor een heerlijke actieve natuurweek in
een mooi stukje Nederland.

Toos Brink
De jaarlijks terugkerende fluisterboottocht op Moederdag:
het lijkt een traditie geworden. Welgemoed vertrokken de
IVN-ers, Pieter, Frieda en Ben met een fluisterboot vol
belangstellenden naar de " rimboe" van de Westfriese
sloten.
We hadden prachtig weer en vele Futen en Meerkoeten
kwamen speciaal met hun jong langs- zwemmen zodat we
ze goed konden bekijken.
Pieter vertelde over de verkaveling en de geschiedenis van
West-Friesland.
Kortom... de bezoekers genoten.
Na terugkomst werden, vooral de moeders en oma's, verzocht mee te lopen naar het Streekbos Paviljoen want een
IVN-er had speciaal voor Moederdag een verrassing voor
de moeders en oma' s.
Gé Bentvelsen had een aantal heerlijke Delizz aardbeiplanten naar het IVN gebracht en die werden aan de feestelingen overhandigd.
De moeders en oma's waren blij verrast en hun dag kon
niet meer stuk.

Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een
verscheidenheid aan natuurgebieden, met veel bos en
heide, vennen en hoogveen, zoals het Doldersummer veld,
het Wapserveld, het Aeckingerzand of de Kale Duinen, de
Ganzenpoel, het Aeckingermeer, het Fochteloërveen, (een
hoogveengebied van 3000 ha) en veel meer.
De biologische maaltijden worden verzorgd door Edel Catering. www.edelcatering.nl
Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week overdag
de kinderen met op de natuur gerichte activiteiten, zodat
ook de ouders zelf op excursie kunnen.

Gé Bentvelsen heeft, zoals jullie weten, een internationaal
aardbeienzaadbedrijf ABZ Seeds, in Andijk.
ABZ Seeds ontwikkelt nieuwe aardbeirassen waarvan de
vruchten niet alleen heel lekker smaken, maar de planten
en de bloemen zien er ook nog heel mooi uit.
Zo' n mooie aardbeiplant, gepresenteerd in een feestelijke
verpakking, Delizz, was dus het " ideale" Moederdagcadeau van afgelopen zondag!!

Accommodatie:Wij verblijven op de rustieke accommodatie
' Alberthoeve' te Wateren (Dr) te midden van het grote
natuurgebied het "Drents-Friese Wold". Je kunt zowel
binnen- als buiten slapen (tent, camper, caravan), maar
omdat het aantal binnenslaapplaatsen beperkt is (28 personen in meerpersoons-kamers), is voor diegenen die
binnen willen slapen tijdig reserveren noodzakelijk.

ABZ Seeds werkt ook met de natuur en sponsort daarom
de educatieve vaartochten van het IVN, zodat iedereen voor
een redelijke vergoeding kan genieten van wat Moeder
Natuur zoal te bieden heeft.

Zowel de accommodatie als het kampeerterrein liggen
beschut in het bos- en heidegebied en er is veel speelruimte. Wij zorgen voor: - Slaapruimte in 2 tot 8 persoons
slaapkamers of u gebruikt uw eigen kampeermiddel - Biologische maaltijden - Koffie en thee - Een afwisselend ac-

Met dank aan Schipper Pieter Karel, de gidsen Ben Hart
en Frieda Bus en de gastvrouw Henny Edelenbosch.

tiviteitenprogramma voor volwassenen met o.a. excursies,
lezingen en ontspanning - Apart programma voor kinderen
v.a. 5 jaar o.l.v. jeugdbegeleiders - Fietsen kun je zelf
meenemen of plaatselijk huren.
Deelnamekosten: IVN-ers en gezinsleden vanaf 14 jaar
kamperen € 255,- ; niet lid € 275,- IVN-ers en gezinsleden
vanaf 14 jaar binnen slapen € 285,- ; niet lid € 305,- Kinderen tot en met 13 jaar € 130,Voor mensen met een minimum inkomen is een korting
mogelijk.
Verdere informatie kunt u op de website bekijken: www.
ivn.nl/zomerweek of mailen naar: h.moonen3@kpnmail.nl of colettedehaas@hotmail.com
Per post naar: Harrie Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV ' s Hertogenbosch

Moeder-vaar-dag
foto : Toos Brink
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Op het moment dat deze een levende prooi vast heeft gaan
de spieren in de poten op slot. Ze kunnen pas los als de
prooi niet meer leeft.
Intussen is de Slechtvalk op de grond beland met de prooi
en begint het gedeeltelijk te plukken om daarna het vlees
er af te scheuren, ondertussen steeds opkijkend naar mogelijk gevaar.

Belevenis in de Westfriese
natuur
Jan Flink
We zijn aan het werk bij de Kolk van Dussen, een natuurgebied waar een fietspad langs loopt. Het pad begint in
Lambertschaag en eindigt in Aartswoud door een prachtig
landschap.
Het riet in de kleiputten gaat gemaaid worden waarna het
op broeihopen wordt gestapeld. Het is fris, ongeveer 6
graden, met een heldere lucht.

Na ongeveer 20 minuten is er genoeg gegeten en vliegt de
valk weer naar de hoge bomen. En weer gaan de overige
vogels de lucht in, maar nu is er geen gevaar. Even later
keert de rust weer in de waterberging en gaat het foerageren verder.

Vanuit de waterberging klink het gefluit van de Smienten
die verschrikt op vliegen gevolgd door de ganzen, Kieviten,
Wulpen en Goudplevieren. Het zijn honderden Goudplevieren en Smienten die zich verzameld hebben om weer naar
de broedgebieden in het noorden te gaan.

Vrijwilligersuitje 2016
Jans Wiersum en Adri Bozelie
Noteer het alvast maar in jullie agenda. De datum voor het
jaarlijkse uitje wordt : zaterdag 1 oktober 2016.

De paniek die er heerst is het gevolg van een Slechtvalk
die ver boven de vogelzwermen cirkelt. De vogels hebben
hun belager al lang gezien, maar deze stootvogel is in staat
om zich te fixeren op een enkele prooi. Hij gaat daar in een
vrije val (met een snelheid die kan oplopen tot wel 350 km)
op af. We zien het gebeuren.

De organisatie heeft een afwisselende dag voor jullie in
petto. Zowel de prachtige natuur, als de cultuurhistorie
komen weer aan bod. Daarbij zijn we bezig om ditmaal ook
duurzaamheid in het programma op te nemen. De bestemming is niet te ver rijden, en er hoeven bij de excursies geen
grote afstanden te worden afgelegd. Nadere informatie
volgt in de herfstuitgave van de Alchemilla.

Dan is er de inslag, voor de prooi het moment dat het door
de klap verdoofd is en in de poten van de Slechtvalk vast zit.
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Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel

IVN Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid Afdeling West-Friesland

