JAARPROGRAMMA GROEI & BLOEI afd. Heerhugowaard voor 2015/2016
Dinsdag 15-9-15: de eerste presentatie van dit seizoen neemt Henny v.d. Wilt, voor velen van ons
een bekend gezicht, ons mee naar Normandië en Bretagne waar zij weer een mooie fietstocht
heeft gemaakt met bezoeken aan bijzondere tuinen. We gaan in Rouen naar een tuin, Agapanthe
geheten. In deze prachtige tuin staan manshoge Agapanthussen naast 2000 soorten andere,
verrassende planten. We bezoeken hier ook de botanische tuin met de oude tropische kas en
oranjerie. In het plaatsje Allouville-Bellefosse staat een eik met een omtrek van 10 meter, helemaal
hol van binnen met twee kapelletjes; in 1696 al een bezienswaardigheid. In Routot zien we op een
klein kerkhofje 2 enorme taxusbomen met een stamomtrek van 8.50 en 11 meter. In beiden staat
een Mariabeeld; in de dikste is zelfs een kapel gemaakt. In Chateau de Brecy in de Calvados is
een schitterend gerestaureerde 17e eeuwse tuin met perfect onderhouden buxusparterres. Via een
grote poort en binnenplaats komen we in een sprookjesachtige tuin. Na de pauze “fietsen” we
langs de grillige noordkust van Bretagne en het lieflijke binnenland. Hier bezoeken we ook een
paar tuinen, o.a. Chateau de la Ballue uit de 17e eeuw. Een formele tuin met golvende
taxushagen. We gaan lopen op de eilanden Ile de Batz en Ile de Brehat, met subtropische
begroeiing als gevolg van de warme golfstroom. De Hydrangea’s bloeien volop. Uniek is de, op
een rots gelegen, Jardin exotique van Roscoff met Cordylines uit Nieuw Zeeland, Protea’s uit Zuid
Afrika en 4 m. hoge Echiums, (inheems op de Canarische eilanden). Dit alles is nog maar een
kleine opsomming van de fietstocht door dit bijzondere stukje Frankrijk.
Dinsdag 20-10-15: gaan we mee met Marijke Dirkson uit Egmond-Binnen. Zij is schaapsherder,
een vak apart. Iedereen kent het beeld van de herder met zijn hond en de rustig grazende kudde
in het veld. Marijke graast met haar schaapskuddes in de duinen van Bergen, op Wieringen, in de
gemeentes Zaanstad en Heerhugowaard. Zij vertelt ons niet alleen over de prachtige en
romantische facetten van het herdersvak, maar laat u ook weten dat een schaapskudde geen doel
op zich is, maar een middel om een doel te bereiken. Haar bedrijf vertaalt de doelstelling van de
opdrachtgever in een begrazingsschema en zet de kudde doelgericht en gestructureerd in om de
natuur te beheren. U krijgt een beeld van de organisatie van het bedrijf, de inzet van de
schaapskudde, de prachtige natuur en de werkzaamheden van de herder. Van huis uit is Marijke
Dirkson schapenhouder en was zo’n 15 jaar werkzaam voor diverse natuurorganisaties als
boswachter. In 2011 heeft ze de overstap gemaakt naar een eigen bedrijf: natuurbeheer met
schaapskuddes. Als schaapherder is ze bijna dagelijks op pad en komt ze op de mooiste plekken.
Dinsdag 17-11-15: gaan we met de heer Arnold Pilon uit Eelde op een spannende jungle-tocht
door het Amazone-regenwoud van Zuid-Amerika. We starten deze leerzame en spannende
natuurlezing in Lima (Peru). Al snel daarna gaan we met een vliegtuigje en een motorkano het
grootste regenwoud op aarde in (opp. 7 miljoen km2, driekwart van Europa!).
De natuurparken Tambopata, Pilon Lajas en Madidi worden bezocht en vele jungletochten, ook
nachtelijke, worden ondernomen samen met jungle-gids Julio.
In meeslepende verhalen neemt dhr. Pilon ons aan de hand het tropisch regenwoud in, zodat
iedereen, bij wijze van spreken, zwetend en uitgedroogd de pauze haalt.
Dagen heeft de spreker gelopen met een rugzak vol water, kapmes en fototoestel. Elke dag was er
weer iets bijzonders te zien: woudreuzen (kapok, paranoot), wurgbomen, wandelende bomen,
giftige spinnen, slangen, apen, tapirs, capibara's, een jaguar, prachtige vogels, insecten, een
dodelijke bijenzwerm, kleurrijke vlinders en miljoenen ijverige en gemeen stekende bosmieren.
Veel gevaren liggen op de loer, maar dankzij de gids loopt alles goed af.
U ziet prachtige natuuropnames o.a. van een jonge kaaiman (krokodil) in de Tambopata rivier.
Tenslotte wordt in nationaal park Madidi (Bolivia) een uniek natuureducatie-project bezocht,
waarvoor een leerproject is opgezet door een enthousiaste Nederl.organisatie en de kosten voor
deze lezing zullen aan dit Amazone-project worden besteed. Een avond met alle aspecten die dit
gebied zo aantrekkelijk maken en die de echte natuurliefhebber niet mag missen.

Dinsdag 16-02-16: ontmoeten we een “oude bekende”: de heer Cees Verkerke van de
Zintuigentuin uit Heerhugowaard. Hij komt ons vertellen hoe u uw tuin aantrekkelijker kunt maken
voor vlinders, vogels en insecten. Nederland heeft ongeveer 5 miljoen tuinen, meer groen
oppervlak dan we aan natuurgebieden hebben! Steeds meer tuinen worden echter
onderhoudsvriendelijk gemaakt, een mooi woord voor versteend. Groen wordt ingeruild voor grote
tegels; dit is een zorgelijke ontwikkeling. Valt er in onze tuinen nog wel iets te verheugen, te
verbazen of te verwonderen? Dit vraagt Cees Verkerke zich hardop af.
Cees, bekend door zijn landelijk bekende landschappelijke natuurtuin, als IVN-natuurgids en als
enthousiaste natuurliefhebber, neemt u graag mee door zijn tuin en inspireert u om uw eigen tuin
nog aantrekkelijker te maken voor allerlei beestjes. Als u enthousiast bent geraakt, kunt u natuurlijk
ook eens in zijn tuin gaan kijken tijdens open tuin dagen.
Dinsdag 15-03-16: Rozenkwekerij “Belle Epoque” uit Aalsmeer verzorgt een PowerPoint
presentatie over “Hoe krijg ik mooie rozen in de tuin”. Aan de hand van veel voorbeelden wordt u
meegenomen langs drie hoofdstukken, nl. de verzorging, het bemesten en het snoeien van
rozenstruiken. (struik-, stam- en klimrozen). Deze presentatie is opgebouwd rond de dagelijkse
werkzaamheden in de tuin en wat u daaraan kunt bijsturen of toevoegen om ook zulke mooie
rozen in uw tuin te hebben/houden.
Dinsdag 19-04-16: deze avond verwelkomen wij de heer Marcel Batist met “De natuur in al haar
schoonheid”. Zijn passie voor alles wat groeit en bloeit probeert hij vast te leggen met de camera.
Tijdens zijn vele trektochten door de vrije natuur maakte hij duizenden opnamen van
landschappen, bloemen en dieren. Uit dit veelzijdige werk stelde hij speciaal voor G&B een
bijzondere audiovisuele presentatie samen.
Het doel van deze avond is uw zintuigen eens lekker te prikkelen. Enerzijds door het kijken naar
prachtige natuuropnamen, maar anderzijds ook door het beluisteren van de bijpassende,
zorgvuldig gekozen, muziek. Hiermee krijgt deze lezing een heel bijzonder karakter. U gaat mee op
op een denkbeeldige (wereld)reis door Hollandse landschappen, een vulkanisch Lanzarote,
Noorse dalen met imposante herfstkleuren en u slentert door een tropische verrassing onder
belgisch glas. U wordt meegevoerd langs een regenboog van bloemen en door de imposante
"Jardin de cactus". Ook maakt u met Marcel een tuinreis naar Engeland en Belgie en hij laat u
wegdromen in winterse taferelen. Tot slot nog verrassende sfeerlichten over kassen en de
prachtige zomerbloemententoonstelling in Naaldwijk. Deze unieke combinatie van fotografisch
inzicht en passie voor de natuur staan garant voor een boeiende avond die u zeker niet mag
missen!
Dinsdag 17-05-16: alweer onze laatste avond en dit keer wordt er een lezing verzorgd door de
heer Piet Zonneveld, ook bekend als Piet Panthus. Zijn naam zegt het al: deze avond staat de
Agapanthus, de prachtige tuinplant die bijna iedereen wel in zijn tuin heeft, in de hoofdrol. De heer
Zonneveld is sinds 1989 specialist en kweker van bijzondere bollen en knollen. Op zijn kwekerij te
Hillegom worden op ca 5 hectare Agapanthussen gekweekt op een zo natuurlijk mogelijk wijze. Op
de overgebleven hectare worden nog andere soorten planten gekweekt, o.a. de Eucomis en de
prachtige Allium, met de grootste bloembol, de Globemaster.
De Agapanthus, tegenwoordig een trendy tuinplant, is ook bekend als de Afrikaanse lelie; deze
komt van oorsprong uit Zuid-Afrika en behoort tot de familie van de Liliaceae. Sinds de
zeventiende eeuw is de Agapanthus als bladhoudende plant in Europa verschenen. De Verenigde
Oost-Indische Compagnie stichtte in 1652 een nederzetting aan de Kaap in ZuidAfrika. Daar
vandaan werden veel Afrikaanse planten naar Holland verscheept, zo ook de Agapanthus. Het
heeft een hele poos geduurd voordat de mensen erachter kwamen dat er ook bladverliezende
Agapanthussen bestonden. De soorten, die op de koudere berghellingen groeien, zijn
bladverliezend. Deze soort is voor ons klimaat en onze tuinen het interessantste. De Latijnse naam
Agapanthus is afgeleid van het Griekse “agape”, dat letterlijk liefde betekent en “anthos” dat voor
bloem staat. De Agapanthus is dus een echte liefdesbloem en hierover zal de heer Zonneveld ons
deze avond van alles vertellen.
Na afloop van deze lezing heeft u de gelegenheid tot aankopen uit een exclusief assortiment, wat
niet te koop is in de tuincentra.

Dinsdag 20-09-16:
Voor deze eerste avond in het nieuwe seizoen hebben wij Fred van Wijk weer uitgenodigd;
u herinnert zich hem misschien nog van de prachtige beelden over Scandinavie.
De presentatie van vanavond gaat over de Indian Summer in de nationale parken Yellowstone en
Grand Teton in de Verenigde Staten en betreft de fotoreis die Fred maakte met een groep
natuurfotografen. U gaat genieten van audiovisuele klankbeelden en beelden waarbij verteld wordt.
Yellowstone National Park is het grootste actieve warmwatergebied ter wereld met meer dan
10.000 geisers en warme bronnen. In deze parken zijn de nachten koud en de dagen zonnig. In
september is er al de nachtvorst, mist, prachtige herfstkleuren en de bronsttijd van de wapiti's en
elanden. Het warme water uit de geisers zorgt voor een geheimzinnige sfeer tijdens de koude
ochtenden. We zien ook gaffelantilopen, Amerikaanse zeearenden en coyotes. Maar om het echte
Yellowstone te zien gaan we nog naar het centraal gelegen plateau met een snowcoach. Zo
komen we op de meest afgelegen plaatsen waar tijdens de winterperiode maar weinig mensen
komen. In Hayden Valley bijv. is aan de vormen van de opgewaaide sneeuwduinen goed te zien
dat wind en koude hier regeren in de winter. De dieren die hier voorkomen hebben het zwaar om
de winter te overleven want de temperatuur kan gemakkelijk zakken tot plm. -25º C.
In de omgeving van de geisers met veel vocht in de lucht, zien we de bomen en takken onder een
dikke laag rijp bedekt, evenals de bizons. Prachtige omstandigheden waar een fotograaf van
droomt. Wij hopen dat u ook zult genieten van deze avond.
Dinsdag 18-10-16: Indonesie, maar dan anders.
Spreker van vanavond is Joost Riksen en zijn presentatie heeft als titel “Indonesië, net even
anders”. Als je het over Indonesië hebt denkt iedereen altijd direct aan Bali en Java, maar met
deze lezing wil onze spreker ons meenemen op een reis over het minder bekende eiland Flores.
Flores, een eiland behorende tot de Timor archipel, is een van de kleine Sunda eilanden en ligt ten
westen van Soembawa en Komodo. De eilandengroep vormt onderdeel van de Soendaboog, de
Indonesische eilandboog ten oosten van Java.
Het is ongeveer een derde zo groot als Nederland, langgerekt en heeft een sterk geaccidenteerd
landschap. Van oost naar west strekken zich bergketens uit met dode en nog werkende vulkanen
die samen een onderdeel zijn van een vulkanenreeks die zich over Sumatra, Java en over de
Kleine Soenda-eilanden uitstrekt. Tijdens zijn trips over het eiland, heeft Joost kennis gemaakt met
de fascinerende natuur en cultuur in al zijn facetten en daar wil hij ons wat meer over vertellen en
laten zien. Daarnaast laat hij ook beelden zien over het eiland Komodo, waar de zogenaamde
Komodo dragons leven en daar duiken we ook even onder water. We zien deze avond dus
prachtige beelden over het leven op Flores, de mooie natuur en de bevolking.

Dinsdag 15-11-16: Deze avond wordt ingevuld door de adviseur/collectiebeheerder van de bij
velen bekende Hortus te Alkmaar. Deze botanische tuin, met zijn flora en fauna is gespecialiseerd
in geneeskrachtige kruiden en is aangelegd in 1981 als productietuin voor de ontwikkeling van
natuurlijke geneesmiddelen. Meer weten over deze gezonde oase? Kom dan kijken, en luisteren
naar de heer Rutger Polder over o.a. de ontstaansgeschiedenis van deze tuin, uniek door de
verscheidenheid aan soorten en oorspronkelijke rassen. Naast een flink aantal geneeskrachtige
planten zoals valkruid en rode zonnehoed worden ook de voorkomende dieren getoond zoals
vlinders, libellen, bijen, vogels en wat zoogdieren.

