Jaarverslag 2019
IVN Zuid-Kennemerland

Zwervende Heidelibel foto: Peter Blondel

Goedgekeurd in ALV 16-9-2020

Inhoudsopgave

1.

JAARVERSLAG BESTUUR IVN ZUID-KENNEMERLAND 2019

3

2.

JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN IVN ZUID-KENNEMERLAND

4

2.1

Jaarverslag Excursiewerkgroep 2019

4

2.2

Jaarverslag Kinderwerkgroep 2019

5

2.3

Jaarverslag werkgroep Cursussen 2019

5

2.4

Jaarverslag 2019 van de werkgroep Haarlemmermeer (IVN-ZK)

6

2.5

Jaarverslag RAS-project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer 2019

7

2.6

Jaarverslag werkgroep Website/sociale media/nieuwsbrief 2019

11

2.7

Jaarverslag DE TOORTS 2019

12

2.8

Jaarverslag 2019 aangevraagde excursies voor volwassenen.

13

2.9

Jaarverslag Werkgroep Natuurwerken 2019

14

2.10

Jaarverslag werkgroep Natuurkoffer 2019

14

2.11

Mediacontacten 2019 / persvoorlichting

15

2.12

Jaarverslag Natuur Informatiecentrum Schalkwijk 2019

15

2.13

Jaarverslag Groene Impresariaat (werkgroep lezingen) 2019

15

2.14

Werkgroep duurzame leefomgeving 2019

15

3.

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019

16

4.

OVERZICHT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 2019

20

2

1. Jaarverslag Bestuur IVN Zuid-Kennemerland 2019
Wij kijken met een positief gevoel terug op de activiteiten van onze IVN afdeling in 2019,
zoals:
• een honderdtal vaak goedbezochte IVN-excursies,
• enkele grote publieksevenementen: de Regionale Vogeldag , de Stinzenplantendag, de
Paddenstoelendag en de Slootjesdag in de Haarlemmermeer.
• de succesvolle groencursus “Ecologie en beheer in de duinen”
• activiteiten voor kinderen
• de natuurkoffer voor patiënten in verzorgingstehuizen
• werkdagen van de actieve natuurwerkgroep in omliggende natuurterreinen
• een groep enthousiaste Natuurgidsen in opleiding
• een tweewekelijks nieuwsbrief en mooie afleveringen van ons afdelingsblad de Toorts
• een groeiend aantal leden.
Bij onze regio hoort ook de Haarlemmermeerpolder, waar een actieve werkgroep in en om
Hoofddorp de vaak verrassende eigen natuurwaarden belicht en een groeiend publiek
bereikt. Ook zijn IVN-natuurgidsen actief in andere verbanden, zoals het project “Wandelen
in de Natuur” de schoolbezoeken aan Thijsse’s Hof en excursies vanuit het
bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Afgelopen jaar hebben we
het bestaande convenant van samenwerking tussen IVN en NPZK weer voor 5 jaar verlengd.
Een degelijke ondersteuning is bij dat alles belangrijk. Het is daarom fijn dat ook in 2019 de
publiciteit en excursieplanning in goede handen waren en dat onze financiën er goed
voorstaan.
In maart 2019 is Jan Saveur na zes jaar afgetreden als voorzitter van het bestuur. Wim
Swinkels heeft het voorzitterschap van hem overgenomen en het bestuur is verder versterkt
met Martin Ettema.
Het bestuur wil graag zijn best doen om ook in 2020 dit pakket activiteiten te ondersteunen
en waar mogelijk uit te breiden en te verbeteren. Er zijn genoeg uitdagingen om andere
doelgroepen te bereiken en nieuwe ideeën te verwezenlijken. De contacten die wij
onderhouden met KNNV, de Vogelwerkgroep, omliggende IVN-afdelingen en het landelijk
IVN bestuur leveren daarvoor ook impulsen en middelen.
Gelukkig kunnen we daarbij bouwen op de inzet van veel IVN-ers die graag mensen mee
naar buiten nemen om hun enthousiasme voor een dier of plantensoort, terrein of thema te
delen.
Maart 2020, Bestuur IVN Zuid-Kennemerland
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter

Wim Swinkels

verkozen 3-2018, statutair tot 3-2021

Secretaris

Petra Bürmann

verkozen 3-2019, statutair tot 3-2022

Penn.meester/ledenadm.
Bestuurslid

Peter Blondel
Martin Ettema

verkozen 3-2018, statutair tot 3-2021
verkozen 3-2019, statutair tot 3-2022
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2. Jaarverslagen werkgroepen IVN Zuid-Kennemerland
2.1 Jaarverslag Excursiewerkgroep 2019
De heide-excursie bij De Zilk, augustus in de AWD. Ook daar dit keer weer zo'n 30
deelnemers. Een parallel met bijvoorbeeld Boschbeek/Spaarnberg is dat we dit bij 'de buren'
doen. In dit geval binnen 't territorium van IVN-Leiden. Andere parallel is dat ook hier veel
lokale mensen op afkomen, nu uit Zuid-Holland.
De roofvogelexcursie in september, op de fiets door Spaarnwoude, begint weer
problematische vormen aan te nemen. Niet zozeer vanwege de belangstelling. Maar
vanwege de capaciteit aan gidsen. Gelukkig waren er deze keer 'slechts' zo'n 30 deelnemers.
Maar we hebben er in voorgaande jaren ook wel 200 gehad. Om die reden heeft Eric van
Bakel een paar jaar geleden medegidsen opgeleid om (weer) voldoende capaciteit te creëren
om aan deze piekverwachting te kunnen voldoen. Waarschijnlijk moet deze missie herhaald
worden, anders kunnen we deze succesvolle activiteit niet handhaven in ons programma.
Excursie Boschbeek/Spaarnberg in januari loopt al vanaf het eerste jaar prima. Veel
deelnemers uit de gemeente Velsen. Formeel niet ons werkterrein maar van IVN MiddenKennemerland.
De vogelexcursies in de Heksloot hebben een paar veranderingen ondergaan: in het voorjaar
is het aantal teruggeschroefd van 2 naar 1. i.v.m. de Vogeldag vanuit Fort Benoorden
Spaarndam. Na het wijzigen van het aanvangstijdstip van 8.00 naar 9.30; alsmede het
nieuwe vertrekpunt aan de Redoute (waardoor De Gruijters beter in beeld is gekomen) is het
aantal deelnemers weer toegenomen. Een en ander geldt tevens voor de excursie in
oktober.
De Nachtegalentocht door NPZK, eind april, blijft een bijzondere belevenis. Naast een aantal
trouwe deelnemers zijn er ook ieder jaar weer een paar nieuwe gezichten te verwelkomen.
De Regionale Vogeldag vanuit Fort Benoorden Spaarndamwas een groot succes.
De vogeltrekobservatie vanaf 't Kopje, begin oktober, trok weer een gemiddelde van zo'n 25
deelnemers, met name direct omwonenden.
Verder heeft de Excursie Werkgroep 1x in 2019 vergaderd. Geen echt bijzondere wijzigingen.
AVG is nog wel een aandachtspunt.
De excursiewerkgroep: Erna Schreuder, Cor Vlot (coördinator), Ok Overbeek, Berna van
Baarsen, Eric van Bakel, Miranda Bosse (planner) en Harry Lips.
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2.2 Jaarverslag Kinderwerkgroep 2019
Dit jaar stond wat de kinderwerkgroep betreft een beetje in het teken van matig weer en
daardoor zelfs afzeggen van excursies.
We hebben het zee-evenement in verband met
guur winderig weer afgezegd, windkracht 6 en
gevoelstemperatuur 5 graden. Ook een
strandexcursie waarbij we met het sleepnet, de
kor, op pad wilden moest afgezegd worden in
verband met harde wind. Tenslotte mocht de
grote Paddenstoelendag op Elswout zich
verheugen op langdurige belangstelling van
Pluvius waardoor, naar mijn inschatting, het
bezoekersaantal bijna gehalveerd werd.
Ondanks dat was het een gezellige en geslaagde
dag.
De kinderwerkgroep heeft met 13 gidsen zijn
jaarprogramma en ook nog 9 aangevraagde
excursies tot een goed einde gebracht en, naar
we hopen, veel kinderen enthousiast gemaakt
en belangstelling bijgebracht voor de natuur.
In prima onderlinge sfeer zijn we begonnen met
de activiteiten voor 2020. We hopen dat de
huidige gidsenopleiding voor nieuwe aanwas zal
zorgen, één liefhebster heeft zich al bij ons
aangesloten wat een goede start van dit nieuwe jaar is.
Foto gemaakt tijdens een excursie bij Zorgvrij Spaarnwoude waar we tweemaal per jaar met
kinderen het Natuurpad lopen.
Hans Smits coördinator werkgroep

2.3 Jaarverslag werkgroep Cursussen 2019
In mei is onder leiding van Henk Meijer de cursus “Ecologie en beheer van de duinen”
gehouden. De cursus bestond uit 2 lesavonden en 2 excursies. Er waren 23 deelnemers.
De cursus richtte zich op de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kennemerduinen. Deze
gebieden liggen dicht bij elkaar maar laten toch grote verschillen zien, o.a. veroorzaakt door
verschillend beheer. Begrazing speelt hierbij een belangrijke rol. Hoofdthema was de
samenhang tussen verschillende levensvormen en -processen en de invloed van de mens.
In januari werden de voorbereidingen voor de IVN Natuurgidsen Opleiding 2019-21 gestart.
Het opleidingsteam bestaat uit Arend Reinink (coördinator), Erna Schreuder, Berna van
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Baarsen, Ans Röling en Patrick Wokke. Allereerst werd een opleidingsprogramma ontworpen
op basis van de richtlijnen van het IVN Cursushuis. Om de 57 lessen en excursies van de 7
cursusblokken zo over het jaar te verdelen, dat ze passen bij de seizoenen, is een echte
puzzel. Vervolgens is dit programma ter goedkeuring aan de beoordelende instantie, de IVNcommissie Meetlat, voorgelegd. Deze goedkeuring werd na enige mailwisselingen in juli
verkregen. In maart werd de inschrijving geopend; 55 gegadigden meldden zich aan. Na het
houden van informatieavonden in Thijsse’s Hof en Heimanshof, heeft het opleidingsteam,
ondersteund door en aantal ervaren IVN gidsen, 25 studenten geselecteerd en tot de
opleiding toegelaten.
Op maandag 2 september heeft deze groep zijn eerste lesavond gehad in Thijsse’s hof, onze
thuisbasis. Inmiddels zitten we midden in het programma. De studenten zijn enthousiast,
werken hard en de sfeer in de groep is ontspannen.
Samen op weg naar het begeerde Natuurgidsen diploma in januari 2021!
Arend Reinink

2.4 Jaarverslag 2019 van de werkgroep Haarlemmermeer (IVN-ZK)
Het jaar 2019 stond in het teken van biodiversiteit. Het Platform Groen Haarlemmermeer
had met elkaar afgesproken daar in hun activiteiten meer
aandacht aan te geven. Daarvoor is een speciale slogan “Meer
biodiversiteit, help jij een handje?” en een logo voor gemaakt.
In dit jaar heeft de IVN-werkgroep meer samengewerkt met
andere groene organisaties uit Haarlemmermeer, zoals Vrienden
van de Heimanshof, Floron en Park21. Onze afdeling heeft ook
subsidie gekregen voor de uitwerking van dit thema van de provincie Noord-Holland.
Hieronder verslag zoals ook gestuurd naar subsidiegever.
Stinzenplantendag, Biodiversiteitsdag, Slootjesdag en Soortenjacht.
De vrijwilligers van IVN-werkgroep Haarlemmermeer, heemtuin De Heimanshof uit
Hoofddorp en FLORON (KNNV) hebben de bovenstaande (en geplande) activiteiten allemaal
met veel enthousiasme en inzet kunnen uitvoeren. Alle activiteiten waren er vooral op
gericht bewoners van Haarlemmermeer te betrekken bij hun eigen leefomgeving en de
biodiversiteit (en vergroten van biodiversiteit)
Vandaar de slogan: Meer biodiversiteit, help jij een handje?
14 april: Stinzenplantendag op De Heimanshof. Op deze dag heeft wethouder Mariëtte
Sedee de campagne officieel gestart. Er zijn rondleidingen en presentaties over de diversiteit
in stinsen- en voorjaarsplanten voor jong en oud geweest. Kinderen hebben zaadbommen
gemaakt. Alle bezoekers hebben een zakje zaad met Tübinger mengsel ontvangen waarin
vooral zaad van nectarplanten zit.
Deze dag is ook samengewerkt met NMCX, Centrum voor Duurzaamheid
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23 juni: Natuurfestival/Biodiversiteitsdag op De Heimanshof. Diverse organisaties
verbonden in platform Groen Haarlemmermeer hebben bezoekers laten zien hoe zij zich
inzetten voor behoud en verhoging van biodiversiteit en wat mensen zelf kunnen doen.
30 juni: Slootjesdag in Park 21. Ruim honderd kinderen plus ouders zijn met schepnetjes aan
de slag gegaan om zelf te uit te vinden hoeveel verschillende beestjes er in de sloot te
vinden zijn. Het was leuk om te zien hoe jong en oud plezier beleefden aan deze activiteit en
tegelijkertijd zagen hoe divers het waterleven is van watervlo tot snoek en Amerikaanse
rivierkreeft.
23 juni – 7 juli Soortenjacht in Park21
https://waarneming.nl/bioblitz/500-soortenweek-park21/
Het doel was in de week 500 soorten waar te nemen. De soorten die bij Slootjesdag waren
gevonden en gezien telden ook mee. Aan deze week hebben 12 personen waarnemingen
doorgegeven, er zochten meer mensen mee en het doel werd in die week op een haar na
gehaald, 1014 waarnemingen en daarmee 498 verschillende soorten planten en dieren,
groot en klein. Deze waarnemingen kunnen als 0 meting van de biodiversiteit van Park21
gezien worden. Dit park is nog in ontwikkeling.
Verder waren er in 2019 ook weer de succesvolle excursies Orchideeën en Vleermuizen. En
dankzij goede zichtbaarheid in het plaatselijke krantje kwamen er in de stromende regen
ruim 20 personen naar de herfst(vruchten) excursie in Venneperhout.
Tenslotte hebben we kennis gemaakt met de Haarlemmermeerse cursisten van de
gidsenopleiding en hopen we dat ze actief gaan worden in ons werkgebied.
Anneke Wegman coördinator, 27 februari 2020

2.5 Jaarverslag RAS-project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer 2019
Na de lange wintermaanden was het in maart tijd om de handen uit de mouwen te steken
en de betonnen Oeverzwaluw broedwand aan de Toolenburg plas weer een opfrisbeurt te
geven. De oude nestgangen van het jaar daarvoor eruit en schone frisse vulling erin. Er
hadden zich 3 personen opgegeven via een oproep bij het IVN en de vogelwerkgroep ZuidKennemerland. Na een klein half uur gewacht te hebben, besloot ik weer huiswaarts te gaan.
Er kwam namelijk helemaal niemand opdagen. Dan de schoonmaakactiviteit maar een week
opgeschoven. Nu waren we met 3 personen die wel hun mouwen wilden opstropen om de
wand aan te pakken.
Na een dikke 2 uur zwoegen waren de broedgaten schoongemaakt en weer gevuld. Deze
keer was het mengsel om de broedgaten op te vullen van uitstekende kwaliteit, vergeleken
met verleden jaar. Maar het schoonmaken wordt een steeds grotere hachelijke
onderneming met risico’s. De wand is verder in verval geraakt door erosie en hele stukken
pleisterwerk vallen zo van de wand af. Er moet nu echt iets gebeuren en dat is duidelijk en
onomwonden overgebracht naar de polderecoloog van de gemeente Haarlemmermeer.
Daar kom ik later op terug.
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De tweede broedwand die wij onderhouden ligt aan de Deltaweg nabij het sportcomplex
Koning Willem Alexander (SKWA). Het is een prachtige wand die ook op een mooie locatie is
gelegen.
De wand bevat 60 gaten, die vorig jaar slechts door 2 paartjes gebruikt is. De oorzaak van de
slechte bezetting lag iets verder op. Een bouwbedrijf had een ideale natuurlijke wand voor
ze gecreëerd. Helaas was deze wand te instabiel om een RAS-ringsessie uit te voeren.
Veiligheid gaat immers voor het ringen.

Het schoonmaken van de SKWA-wand is ook niet eenvoudig meer. Naarmate de wand ouder
wordt, gaat het riet ook weelderiger groeien en het komt nu al uit 10-tallen gaten. Als dit zo
doorgaat kunnen we deze wand over 3 jaar als verloren beschouwen. Ook hier zullen we
met de gemeente in gesprek moeten gaan om de wand nu al te gaan renoveren.
Uiteindelijk hebben we deze wand ook weer schoon kunnen krijgen en zijn de gaten gevuld
voor het nieuwe broedseizoen.
De Oeverzwaluwen waren er dit jaar vroeg bij. In de derde week van maart waren de eerste
kwartiermakers al te zien bij de broedwand aan de Toolenburg plas. De natuurlijke
broedwand “de Lieveling” is niet bezet geweest dit jaar. Wel jammer want de broedwand lag
er in een goede conditie bij. Maar bij Oeverzwaluwen weet je nooit wat hun voorkeur gaat
worden. Na enkele weken waren de betonnen broedwanden bij de Toolenburg plas en het
sportcomplex SKWA optimaal bezet.
Tijdens de jaarlijkse excursie “kijken naar Oeverzwaluwen” bij de broedwand aan de
Toolenburg plas hebben een 6-tal personen gereageerd. Die waren allemaal laaiend
enthousiast over het wel en wee van de Oeverzwaluwen en hebben toegezegd te zullen
helpen bij het schoonmaken. Ik wacht met spanning af of zij zich dit over driekwart jaar nog
kunnen herinneren.
Onze eerste RAS ringsessie vond plaats bij de broedwand bij het sportcomplex SKWA. Het
werd een avond waarbij flink doorgewerkt moest worden . In totaal hebben wij 95
Oeverzwaluwen van een ring kunnen voorzien. Voor ons was het echt een top avond.
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Foto: Marcel Schalkwijk
Op 3 juli was de betonnen broedwand aan de Toolenburg plas aan de beurt voor een RASringsessie. Hieraan was ook een excursie gekoppeld voor geïnteresseerden van het IVN en
de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De opkomst was teleurstellend. Slechts 2 personen
waren aanwezig. Het ringen heeft wel een aantrekkingskracht op passerende wandelaars.
Diverse personen lieten zich dan ook uitgebreid informeren.Hierna hebben wij de wand bij
het sportcomplex nog een keer gezocht. Hierbij hebben nog zo’n 39 vogels een ring
gekregen. Daarbij hebben we ook nog een “riet netje” neergezet en dit leverde nog een
Kleine karekiet, Rietzanger en Tjiftjaf op.Op 24 juli hebben we laatste RAS-ringsessie gedaan
bij de wand aan de Toolenburg plas. Deze keer zonder bezoekers, maar wel aanloop van
familie. Slechts 14 vogels konden we nog ringen. Daarmee werd RAS-seizoen 2019
afgesloten. Over het algemeen kunnen we spreken van een redelijk succesvol jaar. Waarin
we weer eens flink wat Oeverzwaluwen van een ring hebben kunnen voorzien.
Het project RAS loopt inmiddels al van 2010 en heeft al heel wat informatie opgeleverd. Na 9
jaren kunnen we wat dieper op de beschikbare gegevens in gaan.
Laten we eens beginnen met de terug vangsten in jaren. De jaren (naar rechts) worden
gezien als geboortejaar vervolgens 1 t/m het 4 levensjaar
Terugvangsten leeftijd jaren
Jaar
0
1
2010
8
2011
4
10
2012
3
2013
1
2014
3
2015
3
4
2016
41
17
2017
1
11
2018
2
2
2019
10
6

2

3

4

1
4
2
5
1
7

1
2
1
1
5

1
2
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Hieruit blijkt dat in 2019 er 2 Oeverzwaluwen retour zijn gevangen, die inmiddels een
respectabele leeftijd hebben van 4 jaar. Even een kleine rekensom leert ons dat deze vogels
16.000 km x 4 jaar = 64.000 km hebben gevlogen.
Helaas is er maar dit jaar een Oeverzwaluw terug gemeld die elders een broedwand heeft
betrokken.
Deze vogel is geringd bij het sportcomplex SKWA en terug gevangen na het broedseizoen in
Warns, Friesland. Het zou dus best kunnen zijn dat het dier nog verder getrokken is tijdens
het broedseizoen. Maar dat blijft gissen, omdat tijdens de vogeltrek veel vogels aan het
opvetten zijn in enorme zwermen andere zwaluwen
Soort, ringnr

Oeverzwaluw
BE59772

gesl/lft

O 1kj

geringd op

terug op

vindplaats en bijzonderheden

21-6-2017 13-8-2019 Laaksum, Warns

km

Controleerd als >1kj

dagen

81

783

Eerder berichtte ik over de erbarmelijke staat van de betonnen broedwand aan de
Toolenburg plas. Zowaar is er gehoor gevonden bij de gemeente. Op 30 juli is er bezoek
geweest van een afvaardiging van de gemeente en aannemer en een bouwdeskundige.
Norman Graafsma heeft de heren over de wand geleid en zijn zorgen uitgesproken. Hierbij is
ook gesproken over het vervangen van de wand voor een wat meer duurzamer exemplaar.
Zoals zoveel gemeentes heeft ook de gemeente Haarlemmermeer geen geld om de wand op
welke manier dan ook te vervangen. Als alternatief wordt bekeken wat de kosten zullen zijn
om de wand weer aan te smeren met een cementlaag. Dit lijkt vooralsnog een aardige
oplossing op korte termijn. In september werden wij ineens verrast met de mededeling dat
men begonnen was met de
werkzaamheden bij de broedwand.
De wand is geheel opnieuw afgesmeerd
en het riet en overtollige grond zijn
afgevoerd.
Helaas stapt de net aangestelde
vervanger van onze polderecoloog , die
per 1 juni 2020 met pensioen gaat, al op.
Hij gaat een gelijkwaardige functie
bekleden bij de gemeente Leiden.
Het wordt hierdoor zeer onzeker of de
projecten zoals die er nu zijn, in de
toekomst nog wel door kunnen gaan.
Marcel Schalkwijk
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2.6 Jaarverslag werkgroep Website/sociale media/nieuwsbrief 2019
Openbare website
De website ivn.nl/zk maakt deel uit van de website van IVN landelijk. We delen het beheer,
de vormgeving en de omgeving, maar hebben binnen dit geheel onze eigen activiteiten,
afbeeldingen en documenten. De afdelingssites lopen allemaal probleemloos, en daarom(?)
gaan er bij IVN landelijk alweer stemmen op om een geheel nieuwe opzet te starten; wij
wachten de ontwikkelingen geduldig af.
Social Media
Sinds halverwege 2012 heeft de afdeling IVN-ZK ook een Facebookpagina. Begin 2020
vonden zo’n 630 mensen deze leuk (=kregen berichten die we daarop plaatsen). Dat waren
er weer 100 meer dan een jaar daarvoor. Er zijn 3 mensen die schrijven op deze pagina. Het
biedt nog een aanvullende mogelijkheid om onze activiteiten te delen en onderling
natuurweetjes uit te wisselen. Marc van Schie maakt voor promotiedoeleinden veelvuldig
gebruik van deze pagina. Het zou goed zijn als meerdere gidsen hun activiteiten ook op
Facebook plaatsen en dan verzoeken om die te delen op deze pagina.
Route app
Onze afdeling maakt gebruik van de landelijke IVN-route-app, waarbinnen audiotours cq
gps-wandelingen worden gepresenteerd aan de gebruikers. Onze afdeling heeft daar nu
twee routes op actief, waarvan één kanoroute en één fietsroute. Er zijn er meer in de maak,
o.a. in samenwerking met de Stichting Molens Zuid-Kennemerland. Jan-Willem coördineert
en ondersteunt als je dit ook wilt.
Mailadressen
We gebruiken als afdeling een reeks mailadressen met de structuur
ivnzk.functie@gmail.com. Vooral bij wisselingen van de wacht is de continuïteit van het
mailadres een pré. Daarnaast kan met meerdere mensen hetzelfde mailadres gelezen
worden, ook erg handig. We gaan ermee door.
Samenwerking
Webmaster Ok is nog steeds ‘websupporter’ voor vragen van andere
afdelingswebbeheerders, en is dus ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwsbrieven
Tweewekelijks verschijnt er een email-nieuwsbrief, aan 720 adressen verstuurd, met een
overzicht van de activiteiten en incidenteel een ander bericht.
Deze brief wordt al vanaf mei 2010 verstuurd en binnenkort is dat dus gedurende 10 jaar!
Het aantal abonnees is in vergelijking met vorig jaar met ongeveer 60 toegenomen. Dit is
waarschijnlijk te danken aan meer en betere PR-inspanningen.
Komend jaar
Er zijn het komende jaar geen ingrijpende wijzigingen/aanpassingen te verwachten.
Ok Overbeek en Jan-Willem Doornenbal
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2.7 Jaarverslag DE TOORTS 2019
Ook in 2019 kijken we als redactie terug op een mooi Toorts-jaar met opnieuw drie uitgaven.
Deze werden, zoals altijd door weer en wind, verspreid door het kleine bezorgers-leger van
de werkgroep Toortsdistributie, onder leiding van Hennie Terpstra.
De thema’s waren “Kinderen en jongeren”, “Die lome zomer”
en “Kracht”.
Veel prachtige foto’s van onze trouwe fotografen maakten
het samenstellen en lezen van de Toortsen tot een feestje.
We hebben altijd behoefte aan uitbreiding van de fotografenpool. Als je mooie foto’s hebt of wilt maken, meld je aan bij
de Toortsredactie!
De oplossingen van de Philippinepuzzel werden regelmatig
ingezonden. Elke prijswinnaar stelde een pagina samen naar
eigen goeddunken, met verrassende en interessante
resultaten.
Opnieuw werden weer juweeltjes van artikelen ingestuurd
door de twee vaste schrijvers Mariëlle Gerritsen en Marisca
van der Eem. Tevens mogen we incidenteel genieten van de
“Sprookjes” van Marisca.
De redactie is van mening dat De Toorts het blad is van en
voor alle leden van het IVN-ZK. Daarom geldt: kopij is altijd van harte welkom! De deadline
voor een inzending staat op pagina 2 in het groene kadertje “Colofon De Toorts”. Het adres
van de Toortsredactie vind je, net als alle andere e-mail adressen van de werkgroepen,
onder het kopje “Werkgroepen”, ook op pagina 2.
Regelmatig merken wij, dat sommige leden niet bekend zijn met de gegevens van het
bestuur en de ledenadministratie. Deze tref je eveneens op pagina 2 onder het kopje
“Bestuur”.
Op 1 januari 2019 startte De Toortsredactie met Cas Botman, Esther van den Braak, Femke
van den Berg, Margo Slot en Jany van Dijk. Helaas moest Esther in de loop van het jaar
wegens een te volle agenda, besluiten om haar redactiewerk na 12 jaar te stoppen.
Daarmee bestaat de redactie op 31 december 2019 uit 4 leden met als eindredacteur Jany
van Dijk.
De Toorts verschijnt alweer ruim 12 jaar in kleur oplage. De redactie is aan het onderzoeken
of de huidige lay out en het opmaak programma verbeterd kan worden. Daarvoor worden
collega afdelingen bezocht en werkwijzen en prijzen vergeleken. We streven er naar om in
2020 hierover een voorstel bij het bestuur in te dienen.
Namens de redactie,
Jany van Dijk
www.ivnzk.toorts@gmail.com
19 februari 2020
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Verslag Toortsverspreiding 2019
Er is hoegenaamd geen nieuws onder de zon…
− Nog steeds werk ik samen met Benita, die spullen komt halen, of ik breng ze.
− En dat geldt ook voor Leen Parlevliet die veel bezorgers van hun bezorgportie
voorziet.
− Herm Zweerts doet (gelukkig!) nog steeds de postafdeling.
− De samenwerking met Peter voor de ledenlijst loopt gesmeerd.
Toch een klein minpuntje, ik heb geen bezorger kunnen vinden voor Velserbroek… deze
leden/donateurs krijgen hun Toorts dus nog met een postzegel.
En in maart gaan weer vele bezorgers met Toorts 109 op stap!
Coördinator Toortsverspreiding Hennie Terpstra
21 februari 2020

2.8 Jaarverslag 2019 aangevraagde excursies voor volwassenen.
2019 was weer een dieptepunt qua aanvragen.
Er is er 1 (zegge: één) geweest voor een wandeling op de begraafplaats aan de Kleverlaan, en
dat was het.
Ok Overbeek, maart 2020

2.9 Jaarverslag Werkgroep Natuurwerken 2019
Het was weer een mooi IVN-jaar met leuke
werkdagen en mooie weekenden. We
hebben wilgen geknot langs het Spaarne,
gewerkt in de Buitenhuizerbraak,
vogelbosje Eindenhout,
Spaarnwouderveen, Bennebroekbos,
Kraansvlak en in het Poelbroekbos in
Haarlem; een hakhoutbosje aan de rand
van Haarlem met grote natuurpotenties.
De weekenden waren in natuurgebied
Planken Wambuis en in het heuvelland van
Zuid-Limburg op de Wahlwiller gronden en
in het Eyserbos. Kortom veel mooie dingen
gedaan en we gaan ermee door!
Marc van Schie Foto: Heuvelland
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2.10 Jaarverslag werkgroep Natuurkoffer 2019
Het was een actief jaar voor de natuurkofferwerkgroep.
Wij t.w. Ans, Paula, Joke, Sytske en Marij, bezochten met de koffer de volgende woonzorg-/
en ontmoetingscentra voor mensen met (beginnende) dementie:
Ontmoetingscentrum Polderstroom, Velserbroek,
Woonzorgcentrum Spaar en Hout, Haarlem, 2x excursie met Hans Kerkhoff
Ontmoetingscentrum Bollenstroom, Hillegom,
Ontmoetingscentrum Europastroom, Haarlem,
Woonzorgcentrum Huis in de Duinen, Zandvoort (2x),
Ontmoetingscentrum Spaarnestroom, Haarlem (2x),
Ontmoetingscentrum Bloemenstroom, Bloemendaal
Woonzorgcentrum Tussenhout, Haarlem (2x)
De bewoners/deelnemers herkenden veel van de “inhoud” van de natuurkoffer zoals de
(opgezette) dieren, bloemen, takken, seizoen attributen enz. en er kwamen weer de nodige
herinneringen en verhalen los.
Een aantal woonzorg- en ontmoetingscentra bezoeken wij inmiddels regelmatig en brengen
daar per seizoen de natuur binnen.
Ook Thijsse’s Hof werkte weer prettig mee door de opgezette dieren aan ons uit te lenen en
plantjes/takken te verstrekken t.b.v. de presentaties.
De bewoners van Spaar en Hout waren ook zeer geïnteresseerd in de natuur/tuinen rondom
hun eigen woonlocatie.
Hans Kerkhoff verzorgde op ons verzoek het afgelopen jaar dan ook een aantal excursies op
het S&H-terrein voor een groot aantal enthousiaste bewoners.
Verder organiseerde Ide provinciale IVN afdeling Noord-Holland in oktober voor de regionale
natuurkofferafdelingen in Noord-Holland een workshop ‘Storytelling’ (het vertellen van
verhalen met afbeeldingen) met de vraag op welke manier storytelling kan worden ingezet
tijdens de activiteiten met de natuurkoffer.
Tijdens het vertellen of voorlezen van herkenbare verhalen aan mensen over de natuur
kunnen de zintuigen worden geprikkeld door het overbrengen of laten ervaren van datgene
dat verteld wordt.
Dat nodigt dan weer uit of stimuleert mensen met dementie hun eigen verhaal of ervaring te
vertellen.
Wat betreft de financiën brachten wij in 2019 voor IVN 40 euro per bezoek/presentatie in
rekening. Dat bedrag blijven wij ook in 2020 vragen.
Wij hopen in 2020 nog meer instellingen/organisaties enthousiast te kunnen maken voor de
natuurkoffer d.m.v. publicaties, flyers enz.
Marij van Reijendam
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2.11 Mediacontacten 2019 / persvoorlichting
In 2019 heeft Elisa Werthenbach de persvoorlichter voor onze IVN afdeling verzorgd. Hierbij
is steeds nauw samengewerkt met de webbeheerders, de werkgroep excursies en Miranda
Bosse, de excursieplanner. Elisa heeft een groot aantal persberichten geschreven die vaak op
prominente plaatsen in de regionale bladen werden gepubliceerd. Navraag bij deelnemers
aan de activiteiten leert dat deze geschreven aankondigingen samen met de website het
meest bijdragen aan de bekendheid van onze excursies en evenementen.
De persvoorlichting resulteerde ook in enkele meldingen en interviews in lokale en regionale
radio uitzendingen. Tenslotte waren er gelegenheden waarbij kranten hun eigen journalisten
verslag lieten doen van IVN activiteiten, zie bijgaande illustratie . Eind 2019 heeft Elisa
gemeld dat zij de mediacontacten en persvoorlichting wilde gaan overdragen aan een
opvolger en in januari 2020 is er een goed georganiseerde overdracht geweest aan Ronald
Cassee.

Foto: Artikel Haarlems Dagblad 12 augustus 2019

2.12 Jaarverslag Natuur Informatiecentrum Schalkwijk 2019
Verslag nog niet ontvangen

2.13 Jaarverslag Groene Impresariaat (werkgroep lezingen) 2019
Deze groep is tijdelijk niet actief
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2.14 Werkgroep duurzame leefomgeving 2019
Aangezien ondergetekende “Duurzame Leefomgeving” sinds geruime tijd solistisch
behartigt, werden de activiteiten beperkt tot vertegenwoordiging van het IVNZK in diverse
organen en overlegsituaties waarin duurzaamheid in de Kennemer leefomgeving met accent
op natuur, ecologie en of biodiversiteit aan de orde kwam.
In dit verband kunnen genoemd worden de Adviescommissie Haarlemmerhout,
Adviescommissie Schoterbos, Overleg natuurreservaat Noordvoort, Overleg GroenbeleidHaarlem en een aantal incidentele bijeenkomsten waarbij natuur-inclusief bouwen aan de
orde kwam.
Hans Kerkhoff
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3. Financieel jaaroverzicht 2019
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IVN Zuidkennemerland

Jaarresultaten IVN-ZK

15-02-20

2018

Boekingskode Omschrijving
210
215
216
230
290
Tot
301
301
302
310
320

Ontvangen contributies
Donateurs
Extra donaties
Afdracht IVN-NL
Leden Bijeenkomsten
Leden / Donateurs

Tot

Bestuur overig
afschrijving apparatuur
Bestuur representatie
Verenigingkosten Intern
Vereniging kosten Extern
Bestuur en Vereniging

Tot

430 Verkopen Groene Winkel
430 afboeken voorraad
Groene Winkel

Tot

440 Opbrengsten Aangevr. Exc
441 Kosten Aangevr. Exc
Aangevraagde Excursies

Tot

442 Natuurkoffer in
443 Natuurkoffer uit
Natuurkoffer
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

Tot

Ov. Evenementen in
Ov. Evenementen uit
SPD in
SPD uit
Paddestoelendag in
Paddestoelendag uit
RVD/KVD in
RVD/KVD uit
Zee-evenement in
Zee-evenement uit
Evenementen

Tot

470 Opbrengsten Cursussen
471 Kosten Cursussen
Cursussen

Tot

473 Opbrengst NGO
474 Kosten NGO
475 reservering te maken kosten
NGO

Tot

510 WG Excursie, div
510 Afschrijving apparatuur
WG Excursies

Tot

550 WG Kinderen KWG in
551 WG Kinderen KWG uit
Wergroep KinderWrkG

Tot

570 WG overig
Werkgroepen Overig

Tot

610 WG Toorts drukwerk
615 WG Toorts Ovr.kstn
Toorts

Tot

630 WG Publiciteit
635 WG Promo
Publiciteit

Tot

800 Opbrengsten lezingen
810 Kosten lezingen
Lezingen

3882,50
2440,00
40,00
-442,30
-1163,58
4756,62

1

2019

2019

2019

in

uit

net

4340,75
2075,00
55,00

6470,75

2020

2021

-49,00

-528,00
-407,40
-984,40

5486,35

5500,00

-712,36

-712,36

-300,00

-167,85
-167,85

0,00

0,00

-574,00
-574,00

382,00

1500,00

-520,22
-520,22

74,78

0,00

-3489,21

-1223,21

-1300,00

-243,58
-243,58

266,42

-329,79
-137,04
-213,66
-129,56
-343,22

-245,53
0,00
167,85
167,85

2680,00
-928,00
1752,00
700,00
-739,75
-39,75

956,00
956,00
595,00
595,00
716,00

-37,87

-722,99

-494,01

-368,04
50,00
-773,99
1500,00

-643,87

-1175,75

-1624,19

2266,00
510,00
510,00
10000,00

-145,45

-3230,81
-6769,19
-10000,00

0,00

-5000,00
5000,00
0,00

-108,00
-227,80
-335,80

-285,80

-100,00

780,00

-432,00
-432,00

348,00

-100,00

0,00

-224,00
-224,00

-224,00

-100,00

0,00

-1824,68
-417,73
-2242,41

-2242,41

-2500,00

0,00

-32,00
-32,00
-64,00

-64,00

-100,00

-107,00
-107,00

-69,50

0,00

10000,00
50,00

-181,23

50,00

-1500,00
1500,00
0,00

780,00
112,00

-1774,44
-100,43
-1874,87
-39,35
-453,04
-492,39

37,50
37,50

710
730
900
900

Opbrengsten diversen
Contrib. & Abonnementen
Bankkosten
-156,94
-169,62
Ontvangen rente
19,90
9,24
Tot
Diversen
-137,04
9,24
-169,62
-160,38
-200,00
============================================================================================'
TOTAAL
2230,92
21842,34
-20266,45
1575,89
2300,00
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IVN-ZK bezittingen lijst
2017
130 Voorraad Groene Winkel
131 Kas Groene Winkel
som:
140
140
140
150
150
150
150
150

Laptop PC (2003)
Laptop PC (2007)
Beamer (2006)
4 kijkertjes (2011 €129,= p/s)
1x Celestron Regal M2 65ED (19-04-17)
1x Celestron Regal M2 65ED (19-04-17)
1x Celestron Regal M2 65ED (29-12-18)
iMac (19-03-18) +1TB drive (16-05-18)

som:
170
172
173
475

1
2
3
4
5
6
7
8,9

€618,93
€386,25
€1.005,18

1
2

2018

2019

€618,93
€386,25
€1.005,18

€451,08
€386,22
€837,30

1,00
1,00
__
__
€490,00
€490,00
__
__

1,00
1,00
__
__
€367,20
€0,00
€525,00
€616,60

€982,00

€1.510,80

€1.145,96

€6.444,72
€35.378,23
€155,56

€16.995,50
€35.407,27
€155,66
-€6.769,19
€45.789,24
€47.772,50

Triodos rekening
ASN spaarrekening NL53
ASN spaarrekening NL13
reservering cursuskosten
som:

€41.978,51

€8.126,97
€35.398,03
€155,66
€0,00
€43.680,66

Totaal

€43.965,69

€46.196,61

7
8
9
3
4
5,6

€1,00
€1,00
€0,00
€0,00
€244,40
€0,00
€420,00
€479,56

* nootjes *
schatting
incl. Opbrengst VJE 2017
waren er 5 maar 1 is kapot
waarde na 2 jaar afschrijving (70%)
kapot gevallen dec 2018
verzekeringsgeld €500,16
gecrashed ?
in beheer Jan Saveur
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4. Overzicht uitgevoerde activiteiten 2019

IVNZUIDKENNEMERLAND

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2019
103 geplande activiteiten waarvan 6 evenementen, 1 groencursus en de Natuurgidsen
die zijn uitgevoerd.
cursus 2019-2020 en 15 geplande kinder excursies
82 gidsen waren aangemeld, soms meerdere voor een
excursie en sommigen voor meerdere excursies.
Van die 82 gidsen waren er 35 tevens excursie organisator,
de meesten voor meerdere excfrusies
Niet vermeld alle aangevraagde excursies

Datum

Van – tot

Titel

zondag, 13 januari
zondag, 21 januari
zondag, 10 februari
zaterdag, 16 februari
zondag, 18 februari
zondag, 24 februari
zondag, 3 maart
zaterdag, 9 maart
zondag, 10 maart
zondag, 17 maart

10:30 – 12:30 uur
13:00 – 15:00 uur
11:00 – 12:30 uur
11:00 – 12:30 uur
10:30 – 12:00 uur
11:00 – 12:30 uur
14:00 – 15:30 uur
10:00 – 14:00 uur
08:00 – 09:00 uur
10:00 – 12:00 uur

Wintergasten in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Excursie door Boschbeek/Spaarnberg, in de oude duinen
Dierensporen en Vogels Koningshof
Strandexcursie Zuidpier IJmuiden
Rondje Oosterplas
Rondje Bolwerken en Kenaupark
Knoppenwandeling Haarlemmerhout
Schoonmaakactie Broedwand Oeverzwaluwen
Met de padden op pad in Koningshof
Vogelzang op Leyduin

zaterdag, 23 maart

10:30 – 12:30 uur

Opschonen Spaarne-oevers

zaterdag, 23 maart
zondag, 24 maart
zondag, 24 maart

Het landje van Gruijters
Vogelzang op Elswout
Vissen met een kor (sleepnet), voor kinderen (4 t/m 10

zaterdag, 6 april
zondag, 7 april
dinsdag, 9 april
donderdag, 11 april

12:00 – 13:30 uur
10:00 – 12:00 uur
11:00 – 12:30 uur
19:00 – 20:30 uur
(zomertijd)
9:00 – 12:00 uur
09:30 – 12:30 uur
18:30 – 20:00 uur
18:30 – 20:00 uur

13-4-2019 en 14-4-2019

11:00 – 16:00 uur

zondag, 31 maart

Belevingsexcursie, Bleek en Berg
Naar de Thijsses Bosjes
Weidevogelexcursie Hekslootpolder
Avondwandeling in wandelbos Groenendaal
Natuurwandeling Schapenduinen en Caprera
Bodemdiertjes zoeken bij het Voorjaarsevenement in de
Haarlemmer Kweektuin

ExcursieOrganisator
Andries Mok
Eric van Bakel
Cisca Klarenberg
Erna Schreuder
Martin Ettema
Harry Lips
Hans Kerkhoff
Marcel Schalkwijk
Cune Dessing
Andries Mok
Jan-Willem
Doornenbal
Linda van de Paverd
Andries Mok
Hans Smits
Jan Willem
Doornenbal
Martin Ettema
Eric van Bakel
Wim Swinkels
Harry Lips
Hans Smits

zaterdag, 13 april
zondag, 14 april

12:00 – 12:30 uur 14:00 Bomen en planten in de Haarlemmer Kweektuin
14:30 uur
14.00-13.30 uur
Monumentale bomen op de Begraafplaats Kleverlaan
08:00 – 10:00 uur
Vogelexcursie Landgoed Elswout

zondag, 14 april

12.00-15.00 Stinzenplantendag Heijmans hof Hoofddorp Ans Röling

vrijdag, 19 april
zaterdag, 20 april

09:30 – 11:30 uur Mindful wandelen Herdenkingsbos & De Groene Weelde Ans Röling
14:00 – 16:00 uur Bomen excursie Duin en Kruidberg Berna van Baarsen

maandag, 22 april

11:00 – 16:00 uur Jaarlijkse Stinsenplantendag in Thijsse’s Hof Cor Vlot, Berna v Baarsen , Hennie
Terpstra

woensdag, 25 april

19:00 – 20:30 uur

zondag, 28 april

04:30 uur ’s nachts tot
20:00 ’s avonds

zaterdag, 13 april

Duinvliet, het duinlandschap van Haarlem
Nachtegalentocht, Nationaal Park Zuid-Kennemerland,

Noes Bleker
Marry van der Geest
Ok Overbeek

Harry Lips
Eric van Bakel

Fietstocht met wandelingen
Het landschap als geschiedenisboek – Fietsexcursie
Spaarnwoude
Rondje Oosterplas
Op zoek naar zandhagedissen

zondag, 28 april

13:00 – 14:30 uur

zondag, 28 april
zaterdag, 4 mei

14:00 – 15:30 uur
09:00 – 11:00 uur

zondag, 5 mei

12:00 – 16:00 uur Zee – evenement Cisca Klarenberg

zaterdag, 11 mei
zondag, 12 mei

13.00-14.30 uur Het leven op Koonigshof Albert Pruis
11:00 – 12:30 uur Vlinderexcursie Middenduin Ok Overbeek

zondag, 12 mei

11:00 – 17:00 uur

Regionale Vogeldag fort benoorden spaarndam en He
ksloot polde r

Berna van Baarsen
Johan Stuart
Eef van Huijssteeden

di, 14 mei, di 28 mei

19.30- 21.30 uurr

Groencursus in de Bosuil, D&K

Henk Meijer

Jannie Eijfferts
Martin Ettema
Ok Overbeek
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woensdag, 15 mei

19:30 – 21:30
Nachtegalenexcursie Visserspad ( met fiets)
uur

zaterdag 18 mei, zaterdag
9.00- 11.30
1 juni
06:00 – 07:30
zaterdag, 18 mei
uur
14:00 – 15:30
zondag, 19 mei
uur
maandag, 20 mei
19.30- 21.30
10:00 – 11:30
vrijdag, 24 mei
uur
vrijdag, 24 mei
19.30-20.30
zaterdag, 25 mei
07.00-10.00
11:00 – 12.15
zondag, 26 mei
uur
19:00 – 20:30
zondag, 26 mei
uur
19:00 – 20:30
donderdag, 30 mei
uur
14:00 – 16:00
zondag, 3 juni
uur
19:00 – 20:30
dinsdag, 4 juni
uur
19:30 – 21:00
woensdag, 5 juni
uur
19:00 – 20:30
donderdag, 6 juni
uur
12:00 – 13:00
zondag, 9 juni
uur
19:30 – 21:00
woensdag, 12 juni
uur
11:00 – 12:30
zondag, 16 juni
uur
19:00 – 20:30
woensdag, 19 juni
uur
19:00 – 20:30
donderdag, 20 juni
uur
12:00 – 13:30
zondag, 23 juni
uur
19:30 – 21:00
woensdag, 26 juni
uur
14.00-15.30
zondag, 30 juni
uur
20:00 – 22:00
woensdag, 3 juli
uur
11:00 – 12:30
zondag, 8 juli
uur
10:00 – 12:00
zondag, 14 juli
uur
14:00 - 15:30
zondag, 7 juli
uur
zondag, 7 juli
woensdag, 17 juli
zondag, 18 augustus
zondag, 18 augustus
vrijdag, 23 augustus
zondag, 25 augustus
donderdag, 29 augustus
zondag, 1 september

Ok Overbeek

Groencursus excrusie, lokatie. Oase, resp excurise lokatie Paranassia

Henk Meijer

Luilakwandeling Haarlem

Eric van Bakel

Belevingswereld van bomen in de oude binnenstad van

Noes Bleker

Info-avond Natuurgidsen opleding

Arend Reinink

Midde nduin

Cor Vlot

Rondje Oosterplas
Vroege vogel fietstocht Tolenburg

Martin Ettema
Anneke Wegman

Diersporen, waterbeestjes en bodemdiertjes.

Hans Smits

Belevingsexcursie Bleek en Berg ( Fete de la nature)

Jan-Willem Doornenbal

Zeedorpenlandschap Kostverlorenpark Zandvoort

Meins van der Wal

Natuur en Historie Hageveld

Hans Kerkhoff

Avondwandeling in wandelbos Groenendaal

Wim Swinkels

Orchideeën Hoofddorp

Anneke Wegman

Rondje Oosterplas

Martin Ettema

Kinderexcursie Natuurpad Boerderij Zorgvrij (4 t/m 10

Hans Smits

Ontdek de achtertuin van Schalkwijk

Eva Nijhoff

Unieke plantenexcursie op landgoed Leyduin georganiseerd door
Landschap Noord-Holland

Kees Perquin van
Landschap NH

Rondje Oosterplas

Martin Ettema

Zomerse wandeling: natuur en cultuur op Huize

Hans Kerkhoff

Excursie Waterbeestjes Poelbroek

Dik Vonk

Avondexcursie Oeverzwaluwen i.s.m. VWGZK

Marcel Schalkwijk

Mounumentale bomen Begraafplaats Kleverlaan

Marry van der Geest

Oeverzwaluwen ringen i.s.m. VWGZK

Marcel Sschalkwijk

Waterbeestjes

Dik Vonk

Natuur- historische rondwandeling over buitenplaats

Marry van der Geest

Bomen en planten in de Haarlemmer Kweektuin

Noes Bleker

11:00 – 15:00 uur Slootjesdag Haarlemmermeer Anneke Wegman
19:00 – 20:30
uur
11:00 – 12:30
uur
14:00 – 16:30
uur
20:15 – 21:30
uur
10:30 – 12:00
uur
18:30 – 20:00
uur
11:00 – 15:00
uur

Avondexcursie Eindenhout

Dik Vonk

Natuur in de stad Haarlem

Wim Swinkels

Heide-excursie in de oude duinen van De Zilk

Eric van Bakel

Vleermuizen, Geniedijk centrum Hoofddorp

Anneke Wegman

Rondje Oosterplas

Martin Ettema

Avondwandeling in wandelbos Groenendaal

Wim Swinkels

Roofvogelexcursie op de fiets door Spaarnwoude

Eric van Bakel
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Natuurgidsenopleiding met 30 binnenlessen en 30 Arend Reinink, Ans Röling,
excursies en nog veel meer Erna Schreuder, Berna van

maandag, 2 september tot
januari 2021

Baarsen, Patrick Wokke
zondag, 8 september
maandag, 9 september
vrijdag, 13 september
zondag, 15 september
zondag, 15 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
zondag, 22 september
zondag, 22 september

13:00 - 15:30 uur
10.30-12-30 uur
09:30 – 11:30 uur
12:00 – 13:00 uur
13:00 – 14:30 uur
14.00-15.30 uur
10:00 – 11:30 uur
13:00 – 14:30 uur
13.00-14.30 uur

Kaageiland excursie
Wandeling door het Kraansvlak
Mindful wandelen in het Haarlemmermeersebos
Kinderexcursie Boerderij Zorgvrij (4 t/m 10 jaar)
Fietsexcursie rondom Spaarndam en de stompe toren van
Beleving bomen oude binnenstad Haarlem
Vissen met een kor (sleepnet), voor kinderen (4 t/m 10
IVN Excursie “Het leven op Koningshof”
Zien en beleven voor het gezin met kinderen

dinsdag, 24 september

20:00 – 21:30 uur

Paddenstoelenlezing (tevens opfriscursus

zondag, 6 oktober

08:00 – 11:00 uur

Vogeltrek van ’t Kopje van Bloemendaal

zondag, 6 oktober

10:30 – 16:00 uur Jaarlijkse Paddenstoelendag Landgoed Elswout Hans Smits

zondag, 6 oktober
zondag, 13 oktober

11:00 – 12:30 uur
14:00 – 15:30 uur

zondag, 13 oktober

09:30 – 12:30 uur

zondag, 27 oktober

08:00 – 09:15 uur

Beleef de wintertijd mindful ochtend duintochtn

zondag, 27 oktober

14.00- 15.30 uur

Paddenstoelenexcursie Wandelbos Groenendaal

11:00 – 12:30 uur
10:30 – 12:00 uur
13:00 – 14:30 uur
13:00 – 15:00 uur
13:00 – 14:30 uur,
donderdag, 26 december
(Tweede Kerstdag)
zaterdag, 9 november
zondag, 17 november
zondag, 24 november
zondag, 15 december

Vruchten en zaden in Venneperhout
Belevingswereld bomen oude binnenstad van Haarlem
Trekvogelexcursie Hekslootpolder i.s.m. Vereniging Behoud de
Hekslootpolder en de Vogelwerkgroep

Ans Röling
Hetty Wilders
Ans Röling
Hans Smits
Jannie Eijfferts
Noes Bleker
Hans Smits
Albert Pruis
Hennie Terpstra
Leo van der
Brugge
Eric van Bakel
Anneke Wegman
Noes Bleker
Eric van Bakel

Strandexcursie zuidpier IJmuiden
Rondje Oosterplas
Winter in Holland’s duin, AWD
Kerst- en wintergroenexcursie Landgoed Velserbeek

Jan Willem
Doornenbal
Leo van der
Brugge
Erna Schreuder
Martin Ettema
Ok Overbeek
Eric van Bakel

Kerstwandeling

Henriette Konst
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