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Voorwoord
 
Het is bijna december bij het schrijven van dit stukje en er zitten
nog heel wat blaadjes aan de bomen, de maan zal moeite moeten
doen om er door te schijnen op 5 december.
 
Toch is ook dit jaar weer bijna voorbij en gaan we op naar het
lengen der dagen en hopelijk weer veel mooie natuurwaarne
mingen.
 
Er hebben zich de afgelopen tijd geen speciale gebeurtenissen
afgespeeld op het gebied van natuur en natuurbescherming in
ons gebied. We gaan gewoon verder met onze projecten: inven
tarisatie Suyderbraeck en Vlinders. Bij deze laatste zijn eind
november 3 prijsjes uitgereikt in het kader van de fotowedstrijd
voor kinderen (zie pagina 6).
 
Niet helemaal een activiteit van onze afdeling, maar er zijn toch
een aantal leden bij betrokken en het is onderdeel van ons gebied:
de Koopmanspolder ontwikkelt zich verrassend goed en er gaat
geprobeerd worden of ergens nog geld vrijgemaakt kan worden
voor verdere experimenten/ ontwikkelingen.
 
Eind vorig jaar hebben we voor het eerst weer een goed contact
gekregen met de IVN, onlangs zijn we weer bij elkaar geweest
en besloten dat te proberen uit te bouwen door vaker te beden
ken wanneer het zinnig is om de andere partij in te schakelen/
op de hoogte te stellen.
 
Nieuwjaarswandeling
Een eerste gevolg hiervan is het samengaan van onze traditione
le nieuwjaarswandeling en hun nieuwjaarsreceptie. Het lijkt me
een uitgelezen gelegenheid om beter op elkaars netvlies te
komen. Ik hoop dat behoorlijk wat van onze leden zich hierdoor
aangesproken zullen voelen. Zie voor details de ‘algemene acti
viteiten’.
 
Jaarvergadering
Het begin van het jaar staat ook altijd in het teken van de
voorbereiding van de Jaarvergadering. Heb je gegevens of stuk
ken die daarin meegenomen zouden moeten worden, geef ze
door aan onze secretaris. En noteer vast de datum van de Jaar
vergadering: 2 maart, 20:00 uur, Wijkcentrum Kersenboogerd.
De stukken voor de jaarvergadering zijn vanaf 2 weken voor de
vergadering online te vinden via
https://www.knnv.nl/hoorn/jaarvergadering-2020.
 
Contributie 2020
En wat doet men nog meer aan het begin van het jaar? Contri
butie betalen! Zie pagina 5 voor meer informatie.
 
Ik wens iedereen een mooi natuurrijk 2020!
 
Anneloes ter Horst
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IJsvogel, foto: Douwe Greydanus
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Agenda
Januari      

                   pagina

donderdag 02 Eindejaars-plantenjacht 8

donderdag 09 Bijeenkomst Vogelwerkgroep 9

zondag 12 Nieuwjaarswandeling en receptie 4

maandag  13 Lezing Dierenleven van de Noordzee 4

woensdag 15 Bijeenkomst Plantenwerkgroep 8

woensdag 15 Minicursus tuinvogels herkennen 4

donderdag 16 Bijeenkomst Zoogdierenwerkgroep 7

maandag 20 Bijeenkomst Insectenwerkgroep 6

Februari
     

maandag 10 Lezing Zweefvliegen 4

donderdag 13 Bijeenkomst Vogelwerkgroep 9

maandag 17 Bijeenkomst Insectenwerkgroep 6

woensdag 19 Excursie Hortus Amsterdam 8

woensdag 20 Bijeenkomst zoogdierenwerkgroep 7

Maart
     

maandag 02 Jaarvergadering (zie voorwoord) 2

maandag 09 Lezing In de voetsporen van Chris van Leeuwn\en 4

donderdag 12 Bijeenkomst Vogelwerkgroep 9

maandag 16 Bijeenkomst Insectenwerkgroep 6

woensdag 18 Excursie Wilhelminapark Enkhuizen 8

donderdag 19 Bijeenkomst Zoogdierenwerkgroep 7

maandag 28 Excursie AquaZoo Leeuwarden 4

April
     

donderdag 09 Bijeenkomst Vogelwerkgroep 9

zaterdag 25 Excursie Jac. P. Tijssepark Amstelveen 4

woensdag 29 Stinzenplanten in Bobeldijk 8

foto: Fred Weel
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Algemene activiteiten
 
De lezingen worden gehouden in Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 in Hoorn. Zaal open om 19:45 uur. Contactper
soon: Jan-Pieter de Krijger, T: (0229) 23 97 24, M: 06 216 95 992, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl.
 
De meeste excursies starten bij de kleine P aan het Dampten in Hoorn, even voorbij de begraafplaats. Vanaf de trein (en de fietsen
stalling) is het 8 minuten lopen. Bel bij twijfelachtig weer even naar de vermelde contactpersoon.

Zondag 12 januari: Nieuwjaarswandeling
Traditioneel hebben wij altijd een wandeling op de eerste zondag
van het nieuwe jaar, onderbroken of gevolgd door wat nuttigen
bij een horecagelegenheid.
Dit jaar doen we het iets anders: vanwege meer samenwerking
met het IVN hebben we onze nieuwjaarswandeling en hun
nieuwjaarsreceptie samengevoegd. Het lijkt ons een mooie gele
genheid tot verdere kennismaking. Deze combi van wandeling
en receptie zal plaats vinden op 12 januari, dus de 2e zondag van
het jaar.
Om 13:30 uur treffen we elkaar bij het Streekbos Paviljoen,
Veilingweg 21A, Bovenkarspel, waarna we door IVN-kenners van
het gebied langs leuke plekjes in het Streekbos zullen worden
geleid. Daarna volgt een receptie om 15:00 uur in het Streekbos
Paviljoen.
 
Opgave (verplicht) en info bij Anneloes ter Horst, T: (0226) 45
29 90, M: 06 176 28 020, E: voorzitter@hoorn.knnv.nl.
 
Maandag 13 januari: Lezing Dierenleven in de Noordzee 
We hebben Ron Ates bereidt gevonden om een lezing te komen
geven over de dierenwereld in de Noordzee. Het eerste gedeelte
zal gaan over bekende en minder bekende vissen, zoals Pieter
man, Snotolf, Zeewolf en Levend-barende puitaal. Daarna wordt
de aandacht verlegd naar ongewervelden, waarbij de vormen en
kleurenrijkdom nog groter is. 
Bij deze lezing gaan we Old-school want het is een lezing met
onvervalste dia’s en diaprojector.
 
Woensdag 15 januari: Minicursus tuinvogels herkennen
Zie www.knnv.nl (van de landelijke KNNV) voor meer informtie.
 
Maandag 10 februari: Lezing Zweefvliegen
Zie www.knnv.nl/hoorn voor meer informatie.
 
Maandag 9 maart: Lezing over Chris van Leeuwen
Vandaag komt Henk-Jan ven der Veen een lezing verzorgen met
de titel: “In de voetsporen van Chris van Leeuwen”. In 2020 is

het 100 jaar geleden dat Chris van Leeuwen werd geboren. Hij
was een van de invloedrijkste natuurbeschermers in Nederland.
Chris van Leeuwen was befaamd vanwege zijn enorme veldken
nis over plantengroei en vegetaties. Hij ontwikkelde tussen 1965
en 1980 samen met o.a. Victor Westhoff de Relatietheorie.
Hierin beschrijft hij de werking van ecosystemen en stelt
grondbeginselen op voor het beheer van natuurterreinen, die
nog steeds richtinggevend zijn voor het huidige natuurbeheer
in Nederland. 
Nadere informatie over deze lezing vind u op de www.knnv.nl/hoorn
 
Zaterdag 28 maart: Excursie naar AquaZoo Friesland
Geschiedenis AquaZoo
In 1993 werd in Leeuwarden het otterstation AquaLutra in
Leeuwarden opgericht. De Otter was in Nederland uitgestorven
en men had plannen de Otters in de nabije toekomst te herin
troduceren. Het park trok steeds minder bezoekers en in 2001
werd het park verkocht.
In 2003 werd het opnieuw geopend; nu als AquaZoo Friesland.
In januari 2015 werd het park failliet verklaard. Er kwam echter
al heel snel een doorstart in februari 2015. Het park draait nu
goed en er zijn de afgelopen jaren diverse watergebonden dieren
aangetrokken.
Op zaterdag 28 maart 2020 gaan we met de zoogdierwerkgroep
dit dierenpark bezoeken.
Wil je mee? Geef je dan voor 18 maart, in verband met even
tuele groepskorting is dit verplicht, op bij Fred Weel. We
vertrekken om 09:00 uur vanaf uit Hoorn.
 
Inlichtingen en opgave: Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweel
roop@ziggo.nl.
 
Zaterdag 25 april: excursie Jac. P. Thijssepark, Amstelveen
We bezoeken deze dag een ‘gouwe ouwe’ wat betreft planten.
Het Thijssepark is een heempark, aangelegd in de jaren dertig
van de vorige eeuw.
Het is in alle jaargetijden een lust voor het oog, maar vooral in
het voorjaar is het heel speciaal, alles wat je aan stinzenplanten
kan bedenken groeit er wel zo ongeveer.
Of we per auto of per OV reizen hangt af van de aanmeldingen.
Per auto: vertrek Dampten 09:00 uur, per OV trein station Hoorn
09:10 uur.
Het is dus zaak je tijdig aan te melden zodat dit gecoördineerd
kan worden.
 
Aanmelden: Anneloes ter Horst: T: (0226) 45 29 90; M: 06 176 28
020; E: anneloes59@planet.nl.
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C: je hoeft niets te doen

CL: je wordt verzocht € 12,50 over te maken

E: je hoeft niets te doen!

G: je wordt verzocht € 47,00 over te maken

GA: je hoeft niets te doen! Er wordt € 47,00 via automatische incasso afgeschreven

I: je hoeft niets te doen!

J: je wordt verzocht € 20,00 over te maken

L: je wordt verzocht € 36,00 over te maken

LA: je hoeft niets te doen! Er wordt € 36,00 via automatische incasso afgeschreven

Contributie 2020
 
Voor het betalen van de contributie 2020 ontvang je GEEN aparte brief of acceptgiro.
Je wordt verzocht het verschuldigde bedrag aan de afdeling over te maken.
Een eenpersoons lidmaatschap bedraagt € 36,00, een meerpersoons lidmaatschap bedraagt € 47,00.
Indien je toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, dan hoef je niets te doen!
Als je niet weet welk bedrag je moet overmaken of niets hoeft te doen dan volgt hieronder een overzicht.
Op de achterpagina van Het Hoornblad staan voor je naam en adres 1 of 2 letters, al dan niet gevolgd door uw lidnummer(s).
Hieronder een overzicht van de letters en de verschillende bedragen en acties die erbij horen;
 

 
We vragen je vriendelijk het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening NL50 RABO 0121 7968 17 
t.n.v. KN Natuurhistorische Vereniging, o.v.v. contributie 2020 en uw lidnummer.
Graag voor 1 april 2020. De bedragen via automatische incasso worden uiterlijk in maart van je rekening afgeschreven.
Alvast bedank. Eric de Vroome, penningmeester/ledenadministratie afdeling Hoorn/West-Friesland
 

Kampeervakanties KNNV 2020
 
Spreekt de combinatie van kamperen, samen je verdiepen in de natuur, gezellig en goedkoop je aan?
Ga dan eens mee met een kampeervakantie van de KNNV.
Want waar anders kun je dagelijks kiezen uit twee of drie excursies. In gezelschap van mensen, die net als jij heel erg kunnen
genieten van de natuur.
Je vindt uitgebreide informatie op www.knnv.nl/kampeervakanties.

Sommige mensen hebben geen zin om met een groepsreis mee
te gaan. Iedere dag weer de hele dag met elkaar optrekken. Maar
dit is hier toch anders, want je zorg zelf voor je heen- en terugreis
en voor je eten. Er is alleen een plek op de camping gereserveerd,
je kunt met één van de excursies meegaan en er is ’s avonds een
korte bijeenkomst om de plannen voor de volgende dag te be
spreken.
 
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden.
Uitgezocht door enthousiaste KNNV’ers omdat ze in een schit
terend natuurgebied liggen. Variërend van een paar dagen tot
twee weken. Dit jaar bijvoorbeeld rond Hemelvaartsdag 4 dagen
naar de Weerribben. Ideaal om de (klein)kinderen mee te nemen.
Of een week naar Steenwijkerwold of naar Viroinval in België of
aan de Elbe in Duitsland. Of 14 dagen naar Glaskogen in Zweden
of naar de bergen in Oostenrijk.
 
Het is misschien wel de goedkoopste manier om vakantie te
vieren: je betaalt zelf je campingkosten, eten, vervoer en een

klein bedrag aan inschrijfkosten. Je kampeert in je eigen tent,
caravan of camper. Vaak zijn er op de camping of in de directe
omgeving ook wel huisjes of appartementen te huur, maar dat
moet je dan wel zelf regelen.
 
Voor vragen: Volkert Bakker: kampeervakanties@knnv.nl.
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Insectenwerkgroep
 
De Insectenwerkgroep is momenteel in winterrust betreffende activiteiten maar op 30 November vond de prijsuitreiking van de
fotowedstrijd plaats op de Suyderbraeck.

Fotowedstrijd voor kinderen
Zoals gewoonlijk werden de aanwezigen verwend door onze
gastvrouw Ineke Kraaieveld. Van de drie prijswinnaars waren
alleen Ruben Roskam (7 jaar) met zijn zusje en moeder en Kevin
Mollee (10 jaar) met zijn vader, aanwezig. Ruben was blij verrast
met de eerste prijs. Onder de prijsjes zaten 2 toegangskaartjes
voor Vlindertuin Vlindorado en twee boekjes+ de afdruk van zijn
originele foto van de Atalanta. Toen Ruben de foto wilde maken
van de Atalanta ging deze heel eigenwijs op z’n hoofd, de came
ra en op de bril van zijn moeder zitten, maar uiteindelijk heeft
hij hem op de plaat weten te krijgen.

foto: Egbert Baars

Kevin ontving de tweede prijs. Deze bestond uit twee kaartjes
voor de vlindertuin en een boekje + wat aanvullend materiaal.
Zijn foto was van de Gehakkelde aurelia die de tuinkamer was
ingevlogen en op het groene Ecomare vestje van zijn zusje ging
zitten. Ook Kevin was blij met de prijs. Al met al was het gezel
lige middag en iedereen ging tevreden naar huis.
 
Bijeenkomsten
De volgende werkgroep bijeenkomsten in 2020 zijn op maan
dagavond 20 januari, 17 februari en 16 maart van 20:00-22:00
uur (Suyderbraeck, Zesstedenweg 20a, 1634 DN Scharwoude).
Iedereen is van harte welkom! Wil je meer weten over onze ac
tiviteiten neem dan contact met Henny van der Groep, T: (0229)
24 95 46 of E: henny@watersnuffel.nl.

foto: Egbert Baars

Ode aan de zweefvlieg [1]
Er leefden eens, lang heel lang geleden veel soorten zweefvliegen
in en rondom een bos en zelfs langs de wegbermen. Volgens de
Steenhommel, die van nature de broek aan had (een rode wel te
verstaan) was de familie goed te herkennen aan hun gedrag en
de gele streepjespakken. Maar volgens Wesp was dat niet waar,
want zo zei hij trots: "ze kunnen niet steken. Nee, hoor je kunt
ze alleen herkennen aan die valse ader in hun vleugels [2]”. Wesp
had hier wel een belangrijk punt. “Wel nee”, zei de Azijnvlieg,”
je moet goed op hun harige lijf letten”. “Kom nou toch”, sprak
de Goudoogdaas, “het zijn de ogen waar je naar moet kijken”.
En prompt daarna schreeuwden iedereen door elkaar: je moet
op de poten letten, nee, de ogen, borststuk, kop, vleugels…er
was geen touw aan vast te knopen.
 
Wesp mompelde plotseling zachtjes: “ik heb een Elfje [3] ge
kend”. Er viel een dodelijke stilte. “Dat bestaat niet”, zoemde de
Steenhommel. “Nou mooi wel hoor, antwoordde Wesp.” ”Mis
schien variabel maar ze zijn overal in Nederland te vinden. En
ze houden van veel soorten bloemetjes in parken en tuinen of
een open bosrand. Bovendien worden hun kinderen helemaal
daas van een bladluis en dat is voor hen een delicatesse en goed
voor het ecosysteem", vulde Wesp aan. “Helemaal mee eens”,
twitterde het Azijnvliegje. “En nou we toch bezig zijn, kennen
jullie de gitjes niet? Dat is ook zo’n apart soort, maar wel
vriendelijk. Altijd in sombere kledij gestoken (uitzonderingen
daargelaten natuurlijk). Je vindt ze op de Gewone berenklauw
en Pastinaak in de wegberm. Maar het weer moet niet al te warm

Sphaerophoria scripta, foto: Henny van der Groep
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Zoogdierenwerkgroep
Half januari wordt al jaren de midwintertelling voor vogels ge
houden. In 2018 en 2019 is aan de tellers gevraagd of ze ook de
zoogdieren, met name Hazen en Mollen wilden tellen. Helaas
werkte het weer in 2019 niet echt mee. Een enkeling heeft de
zoogdieren in de week na de midwintertelling geteld. Als
werkgroep zien we graag dat ons totale werkgebied op zoogdie
ren geteld wordt. Wil je ook Hazen tellen? Neem dan contact op
met Fred Weel.
 
Het resultaat van 2019
De zoogdieren werden geteld aan de hand van de zichtbare
exemplaren en sporen (holen). De Mollen werden geteld aan de
hand van molshopen. Indien er veel molshopen vlak bij elkaar
zijn werd het totale aantal molshopen gedeeld door 15 voor een
schatting van het aantal Mollen.
 
In de telgebieden aan het IJsselmeer werden 12 Mollen geteld
en aan het Markermeer 20 Mollen.
 
In West-Friesland midden werden 47 Hazen, 37 Mollen en 1
Konijn vastgesteld.
 
In West-Friesland oost werden 207 Hazen, 121 Mollen, 1 Egel, 2
Bruine ratten en 2 Muskusratten waargenomen. De Zeevang is
niet geteld.
 

Bijeenkomsten
De zoogdierwerkgroep bestaat uit een aantal zeer actieve leden
van de vereniging. De pluisavond van oktober is niet doorgegaan
door het grote aantal afzeggingen. Die van november zaten we
met slechts vijf leden. De werkgroep kan dus wel wat nieuw
bloed gebruiken. Lijkt het je ook leuk om eens een avondje
braakballen uit te pluizen? Meld je dan aan. De pluisavonden
worden standaard gehouden op de derde donderdag van de
maand; de datums in 2020 zijn: 16 januari, 20 februari en 19
maart.
 
We komen we bijeen in het SKIK, Zanglijster 15 in Hoogkarspel.
Graag opgeven als je wilt komen.
 
Bij te geringe opkomst gaat het niet door.
 
Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht
bij Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl.
 
Fred Weel

zijn, 20 graden met in ieder geval wat zonnestralen.” Plotseling
kende iedereen wel een soort zweefvlieg. De Goudoogdaas die
van nature overwicht had door zijn machtige uitstraling bulder
de boven iedereen uit, “weten jullie wel dat er 350 soorten
zweefvliegen zijn. Er doet een sprookje de ronde dat deze alle
maal op de kiek staan in een handig determinatieboek“. Vaak
zijn het foto’s van de bovenkant, zijkant en/of voorkant kop. Dus
wie met deze familie beter wil kennismaken kan beter als een
Haas het boek kopen [4]. Aldus sprak de Goudoogdaas voordat
de winter inviel.

[1]Een sprookje gebaseerd op de werkelijkheid.

[2]De zweefvlieg heeft maar één paar vleugels: Diptera.

[3]Meliscaeva auricollis.

[4]Veldgids: Zweefvliegen, Sander Bott/Frank van de Meuter,
KNNV Uitgeverij.

 
 
Henny van der Groep

Haas, foto: Roel Kemmers
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Vroege sterhyacint, foto Clmens Appelman Narcis, foto: Clemens Appelman

Dotterbloem, foto: Ruud Timmer

Plantenwerkgroep
 
Op naar weer een mooi plantenjaar!

Donderdag 2 januari
We starten het jaar met de ‘eindejaars-plantenjacht’. Een beetje
gek misschien om met een eindejaars-activiteit te starten, maar
je kan deze houden tot en met 3 januari. We gaan gedurende 1
uur kijken wat er bloeit aan planten in het Julianapark in Hoorn.
We verzamelen om 14:30 uur bij de brandweerkazerne. Let op:
omdat 1 januari op woensdag valt, gaan we dit keer op donder
dag op pad.
 
Woensdag 15 januari
We gaan in aanloop op het nieuwe seizoen kijken naar sites met
informatie over planten en apps als hulp bij het determineren.
Ook gaan we laten zien hoe je met de NOVA-app, kunt inventa
riseren.
 
Voor alle bijeenkomsten geldt: aanmelden bij Clemens
Appelman: T: (0229) 24 43 57, E: c.uitdenboogerd@quicknet.nl.
 
Woensdag 19 februari
We houden het nog even beschut en gaan deze middag naar de
Hortus Botanicus in Amsterdam, één van de oudste hortussen.
De toegangsprijs voor de Hortus is voor 65+ € 5,50, voor degenen
die deze gezegende leeftijd nog niet hebben is het € 9,75.
We reizen er per OV naar toe, vertrek Hoorn station (per trein)
13:10 uur, en zijn dan even over 14:00 uur ter plekke.
 
Woensdag 18 maart
Hopelijk is het inmiddels prettig weer geworden. Het is min of
meer traditie geworden om in maart naar bomen en hun
knoppen te gaan kijken. Dit keer doen we dat weer eens in het
Wilhelminapark in Enkhuizen. We zien elkaar tegen 14:00 uur
bij het station van Enkhuizen, waarvandaan we gezamenlijk
gaan lopen; onderweg komen we vast ook al wel wat leuks aan
bomen tegen.

 
Vast even een vooraankondiging
 
Woensdag 29 april gaan we naar stinzenplanten en wat er nog
meer te zien is kijken in de tuin van ons lid Gerbrand Bottema
in Bobeldijk en zaterdag 25 april is er een algemene excursie
naar o.a. stinzenplanten in het Thijssepark in Amstelveen.
 
Wil je meer weten over onze planten-activiteiten neem dan even
contact met mij op (contact gegevens achter in dit blad).
 
Anneloes ter Horst
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Vogelwerkgroep
 
Het jaar twee duizend negentien is voorbij gevlogen. Veel vogelaars hebben het afgelopen jaar hun soortenlijst weer kunnen
aanvullen door achter de bijzondere waarnemingen aan te vliegen. Het nieuwe jaar 2020 dient zich aan en wie weet wat er zoal
weer de lens passeert. Ik wens u allen een gezond 2020 met veel mooie belevenissen toe.

Terugblik
Het weer zat niet altijd mee met de vogel excursies en ook het
aantal deelnemers liet te wensen over. Verminderde publiciteit
in de media speelt daarbij een grote rol en soms liet het weer te
wensen over; erg jammer van de inspanning van onder andere
de PR.
 
De binnen bijeenkomsten verliepen goed met inbreng van de
deelnemers. Iedere bijeenkomst werd een andere soort bespro
ken en uitgediept.
 
Ook u kunt een kleine presentatie of foto / film laten zien tijdens
de bijeenkomst. Het hoeft niet echt ons werkgebied te zijn en
het mag ook van over de grens zijn. Kort maar krachtig is ook
leuk, geef je op als er agendapunten worden gevraagd.
 

Boomkruiper, foto: Douwe Greydanus

Buiten Schoolse Opvang
Afgelopen jaar zijn wij ook weer uitgenodigd door BSO scholen
om het een en ander over uilen en hun braakballen te vertellen.
De kinderen konden dan daadwerkelijk braakballen pluizen met
als verrassing wat er zoal in zat.
 
Binnenbijeenkomsten
De volgende bijeenkomsten zijn op 9 januari,13 februari, 12
maart en 9 april.
Deze worden gehouden in het wijkcentrum Kersenboogerd,
Brederodegracht 1, Hoorn. Zaal open om 19:45 uur aanvang
20:00 tot ongeveer 22:00 uur.
 
Douwe Greydanus

Steenuil, foto: Douwe GreydanusRoodborst, foto: Douwe Greydanus

Kleine zwaan, foto: Roel Kemmers
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Om 07:30 uur werd met de telling gestart bij vuurtoren “de Ven”
bij Enkhuizen, één van de 150 telposten in Nederland. De vaste
trektellers van deze post, Jord, Gerard en Dennis hadden hun
positie al ingenomen. De zon kwam erbij, maar de wind vanaf
het IJsselmeer was guur, het was 2 graden dus goed kleden was
noodzakelijk. Al snel kwamen er meerdere tellers bij zoals Johan,
Ad en Fred.
 
Met meerdere tellers kun je alle kanten goed in de gaten houden
zodat er nagenoeg geen vogeltje aan de aandacht ontsnapt. Het
moeilijkst zijn de kleine vogels met een bepaald vlieggedrag
waaraan je dan kunt zeggen, dat was een Graspieper of een Kneu,
dus een getraind oog en gehoor is van belang. Tijdens het tellen
kwamen er 12 belangstellenden langs die inlichtingen kregen
van de tellers. Naarmate de tijd doortikte werd de lijst van ge
telde vogels langer en de aantallen groeiden. De roofvogels lieten
het bij ons wat afweten, maar de Gaaien, Kneutjes en Spreeuwen
kwamen in grote aantallen voorbij, waarbij sommigen twijfel
den, wel of niet doorvliegen. De lijst geeft goed weer wat er zoal
gepasseerd is bij deze telpost. VBN verzamelt alle telgegevens
van alle telposten in Nederland om alles uit te werken waarna
er een goed overzicht ontstaat van de miljoenen vogels die naar
hun bestemming trokken.
 
 Douwe Greydanus
 

Euro Birdwatch
 
Een verslag van de op 5 oktober 2019 gehouden vogeltelling in het kader van Euro Birdwatch

Vuurtoren de Ven - Enkhuizen 
Zaterdag 5 Oktober 2019 

 
Telperiode: 07:30 - 12:10 
Type telling: alle soorten 
Weer: wind NO3, bewolking 3/8 
Tellers: Ad Roobeek, Fred Weel, Jord Ingenbleek, Douwe Greydanus, Dennis de Heer, 
Johan Engels, Gerard Kenter, en enkele passanten. 

Z N  Z N Z N
Grote Canadese 
Gans 

 2   -   Blauwe Reiger  5   -   Koolmees   2   -   

Brandgans  70   -   
Grote 
Zilverreiger 

 4   -   Baardman   6   -   

Grauwe Gans  44   -   
Bruine 
Kiekendief 

 3   -   Veldleeuwerik   42   -   

Toendrarietgans  96  -   Buizerd 3  -  Boerenzwaluw   35  -  
Kolgans  194  -   Kievit 14  -  Spreeuw   1.842  -  
Nijlgans  2  -   Goudplevier 2  -  Merel   3  -  
Bergeend  19  -   Wulp 16  -  Koperwiek   1  -  
Slobeend  1  -   Watersnip 7  -  Zanglijster   8  -  

Krakeend  11   -   
Grote 
Mantelmeeuw 

 5   -   Ringmus   6   -   

Smient  131  -   
Pontische 
Meeuw 

 4   -   Heggenmus   1   -   

Wilde Eend  26  -   Geelpootmeeuw 1  -  Witte Kwikstaart spec.   19  -  

Pijlstaart  18   -   
Kleine 
Mantelmeeuw 

 8   -   Graspieper   53   -   

Wintertaling  21  -   Visdief 31  -  Waterpieper/Oeverpieper  2  -  
Krooneend  -  2   Houtduif 2  -  Vink   58  -  

Tafeleend  6   -   
Grote Bonte 
Specht 

 1   -   Groenling   2   -   

Kuifeend  141  -   Torenvalk 2  -  Kneu   111  -  
Brilduiker  3  -   Gaai 633  -  Putter   4  -  
Middelste 
Zaagbek 

 36   -   Ekster  8   -   Sijs   49   -   

Fuut  4  -   Pimpelmees 10  -  Rietgors   2  -  
 

 
Ter plaatse: Goudplevier 300 
 
Totaal: 3.832 exemplaren, 57 soorten, 4:40 uren 

Opmerking: Aantal Gaaien is een verpulvering van het oude record. Dat was 10 op 12 mei 
2013. En een nieuw dagrecord Kneu. Was 91 op 2 april 2011.  
 

Spreeuw, foto: Roel Kemmers
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Huiszwaluwtelling 2019 plus historisch overzicht
Oostelijk West-Friesland en de Zeevang

20
19

20
18

20
19

- Aartswoud 11 9
+ Abbekerk 17 24
- Andijk 138 115
o Avenhorn 0 0
o Baarsdorpermeer 0 0
+ Beets 78 90
- Benningbroek 5 4
+ Berkhout 78 88
o Bobeldijk 0 0
+ Bovenkarspel 22 28
+ De Goorn 45 51
+ De Weere 36 37
- Enkhuizen 76 45
o Gouwe 0 0
- Grootebroek 26 17
+ Grosth. / Scharwoude 11 15
+ Hauwert 4 5
+ Hem 12 15
o Hensbroek 0 0
- Hobrede 4 3
- Hoogkarspel / Lutjebroek 31 20
+ Hoogwoud 12 15
o Hoorn 0 0
o Kwadijk 25 25
+ Lambertschaag 17 21
o Medemblik 6 6
+ Middelie 63 83
- Midwoud 31 13
+ Nibbixwoud 34 44
+ Obdam 27 31
+ Onderdijk 60 65
- Oosterblokker 8 3
o Oosterdijk 0 0
- Oosterleek 1 0
+ Oosthuizen 82 94
- Oostwoud 4 3
+ Opmeer / Spanbroek 42 48
+ Opperdoes 10 11
o Oudendijk 32 32
+ Schardam 24 30
- Schellinkhout 4 0
+ Sijbekarspel 28 38
+ Spierdijk 19 26
- Twisk 30 26
+ Ursem 16 55
- Venhuizen 28 25
o Wadway 0 0
+ Warder 36 49
+ Wervershoof 66 96
- Westerblokker 8 0
+ Westwoud / Oudijk 30 63
- Wijdenes 78 63
o Wogmeer 0 0
- Wognum 30 11
+ Zandwerven 0 10
o Zuidermeer 0 0
+ Zwaag 29 45
- Zwaagdijk-Oost 19 13
+ Zwaagdijk-West 6 15
+ totaal 1.499 1.625

Plaats

Aan de linkerzijde is de voor- dan wel achteruit-

gang van het aantal nesten t.o.v. het voorgaan-

de jaar weergegeven.

+ = meer nesten,

- = minder nesten,

o = gelijk aantal nesten.

Nog één jaar en dan is onze afdeling 30 jaar aan het Huiszwaluwen tellen in de

Zeevang en West-Friesland. Daar mogen wij best trots op zijn, maar ik moet er bij

zeggen zonder de hulp van de tellers was dit niet tot stand gekomen. 

Door sloop en nieuwbouw krijgen de Huiszwaluwen het moeilijker maar gelukkig 

weten deze geweldige insecteneters het koppie boven water te houden. Aan de Oos-

terdijk te Enkhuizen werden de nesten in orde gemaakt maar plots kwam er een te-

lefoontje dat er geen Huiszwaluwen meer waren. De nesten bleken kapot gemaakt 

te zijn door een predator en het vermoeden is dat de Torenvalk maar ook Kauwen 

en Eksters hier debet aan zijn. Normaal kwamen wij daar op wel dertig bezette nes-

ten en nu geen één. Hoe zal het zich verder ontwikkelen? Andijk liep ook terug van 

138 naar 115 nesten en dan ga je je zorgen maken.

Helaas zijn er nog steeds mensen die er totaal niets mee hebben dat er nesten aan

hun woning gemaakt worden en ze weg steken met jongen en al. Het seizoen ver-

streek langzaam en ik hield mijn tenen krom maar plots tekende zich toch weer 

een stijgende lijn in enkele plaatsen met daar zelfs bijna een verdubbeling van het 

aantal. Nu de laatste gegevens binnen zijn gekomen kan de vlag uit. Wij hebben 

zelfs het topjaar 2017 overtroffen het liefst 66 nesten en we hebben nu maar liefst 

1.625 nesten geteld. Dit is al deze voorgaande jaren nog nooit voor gekomen, TOP!

Douwe Greydanus & Egbert Baars
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In de bovenstaande graiek zijn de totalen over de jaren 1992 tot en met 2019 weergegeven, 
tevens zijn de nesten die in het binnenland en langs de kust zijn geteld zichtbaar gemaakt.
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Oosthuizen

Aartswoud (afname 2) Hauwert (toename 1) Oosterleek (afname 1) Warder (toename 13)

Abbekerk (toename 7) Hem (toename 3) Oosthuizen (toename 12) Wervershoof (toename 30)

Andijk (afname 23) Hobrede (afname 1) Oostwoud (afname 1) Westerblokker (afname 8)

Beets (toename 12) Hoogkarspel / Lutjebroek (afname 11) Opmeer / Spanbroek (toename 6) Westwoud / Oudijk (toename 33)

Benningbroek (afname 1) Hoogwoud (toename 3) Opperdoes (toename 1) Wijdenes (afname 15)

Berkhout (toename 10) Lambertschaag (toename 4) Schardam (toename 6) Wognum (afname 19)

Bovenkarspel (toename 6) Middelie (toename 20) Schellinkhout (afname 4) Zandwerven (toename 10)

De Goorn (toename 6) Midwoud (afname 18) Sijbekarspel (toename 10) Zwaag (toename 16)

De Weere (toename 1) Nibbixwoud (toename 10) Spierdijk (toename 7) Zwaagdijk-Oost (afname 6)

Enkhuizen (afname 31) Obdam (toename 4) Twisk (afname 4) Zwaagdijk-West (toename  9)

Grootebroek (afname 9) Onderdijk (toename 5) Ursem (toename 39)

Grosth. / Scharwoude (toename 4) Oosterblokker (afname 5) Venhuizen (afname 3)

In de bovenstaande tabel is de toe- en afname weergegeven.

59%

41%

Binnenland

Kust
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Struinen door de duinen
 
Verslag van de insectenexcursie op 6 september 2019       
11 personen verzamelden zich op de parkeerplaats  Het  Woud te Bergen.  Vandaar nam boswachter Luc Knijnsberg, werkzaam
voor het PWN,  hen mee voor een rondwandeling door het Winnumer Duin. Een terrein  in beheer bij PWN, Staatsbosbeheer,
Hoogheemraadschap Noord-Holland en Natuurmonumenten.

Dit Natura 2000-gebied heeft een grootte van 5.600 hectare en
breidt zich nog steeds uit  door de aankoop van  oude  bollenvel
den  en bouwland  langs de binnenduinrand. Het bestaat voor
namelijk uit open grijsduin en vormt zo een zeer zeldzaam
landschap. In dit Noord-Hollands duinreservaat komen zo’n
1.300 soorten nachtvlinders voor.
De duinen tussen  Egmond en Bergen bevinden zich in de
overgang  van de  kalkrijke  bodem in het zuiden naar het
noordelijke kalkarme district  en bestaan voor 1/5 deel  uit
kalkarme- en voor 4/5 deel uit een kalkrijke bodem. Van oudsher 
is dit gebied  eigendom van de Amsterdamse elite familie Six en
werd gebruikt als jachtgebied. Met in het terrein ook een een
denkooi, 330 duineilandjes en later werden hier 125 recreatie
woningen gebouwd voor werknemers van de Verkade-fabrieken
en Bruynzeel.
Met de westenwind wordt sinds eeuwen vanuit Engeland stikstof
aangevoerd met als gevolg veel struweel en  groei van bomen.
Als de bodem uitloogt ontstaat een saai heideveld met schapen
zuring. Door het creëren van stuifkuilen en het verwijderen van
opslag begint het overpoederen en ontstaan er stuifduinen.
De begrazing in deze open duinen gebeurt door Exmoor-pony’s.
Er lopen diverse kleine kuddes gevormd door zes tot  achten
twintig dieren. Schotse Hooglanders begrazen de meer bosach
tige delen van  het terrein. Met  de hulp van vrijwilligers worden
exoten als Cotoneaster, Japanse duizendknoop, Amerikaanse
vogelkers en Rimpelroos verwijderd, alsmede hoge Eiken. De
Eiken worden bij de grond afgezaagd en op heuphoogte gehou
den om de zon en de kruiden een kans  te geven zich te vestigen.
Na wat aarzelingen onzerzijds, want ja, we stappen niet graag
op planten, verzekerde Luc ons dat dat voor een keer geen kwaad
kon. Wat een voorrecht om dit unieke gebied, dat niet vrij toe
gankelijk is, te mogen betreden!
We beklimmen het hoge Klampduin. Wat beloond wordt met

Foto: Ruud Timmer

een indrukwekkend uitzicht. Jammer dat de horizon vervuild is
geraakt door hoge bouwsels in zowel Egmond aan Zee als  Bergen
aan Zee, met daartussen het  windmolenpark in zee. Er ligt
hierboven nog een grenssteen, ter herinnering dat hier in het
verre verleden menige twist beslecht is tussen  Egmond en
Bergen.
In dit droge schraal begroeide terrein bedekt met duinroosjes
en dauwbramen zien we veelvuldig de prachtige Blauwvleugel
sprinkhaan. Een opvallende plantensoort is het Muizenoortje
met lange wortels en behaarde blaadjes. Er groeit nog veel meer:
het Echte- en het Gladde walstro, Tijmsoorten, Duinviooltje,
Wilde asperge, Wilde agrimonie, Leeuwentand, Bezemkruis
kruid, Vleugeltjesbloem, Kleine bevernel en Muurpeper. Hier en
daar wat Schapen-en Buntgras. Wat Eikevarentjes tussen het
Rendiermos.
Dennen horen van nature niet thuis in de duinen. Ze zijn aan
het eind van de 19e en aan het begin van  de 20e eeuw geplant
om het zand vast te leggen, maar tevens voor hout productie ten
behoeve van de mijnbouw. Behalve dat de mens zowel de Oos
tenrijkse- als de Corsicaanse dennen gaat zagen en afvoeren,
zoals rigoureus is gebeurd bij Schoorl, kan de natuur dat ook,
maar dan op een vriendelijke manier. Dit gebeurt door de Ho
ningzwam met zijn lange schimmeldraden, waardoor zwakke,
oude en ongezonde dennen langzaam, maar massaal sterven. De
Grote bonte specht verschijnt dan en de kevers en insecten doen
de rest. In een van de dennen had de Havik een nest. De Grove
dennen werken samen met de Koeienboleet en bij een goed
mycelium parasiteert daarop de Koperrode spijkerzwam.
In een 60 jaar oud Berkenbosje hebben Oudhollandse landgeiten
korte metten gemaakt met de Amerikaanse vogelkers. Een
schaapskudde houdt het nu aardig bij.
We gebruiken onze meegebrachte lunch bij een oude eenden
kooi. Nu een aardige plas met bloeiende Kattenstaart, Water
munt, Dwergzegge, Wolfspoot en het Duin duizendguldenkruid
(of moeten we het nu Duin vierhonderdveertigeurokruid noe
men?). Een plant van de rode lijst: de Scherpe fijnstraal  komt
hier gelukkig nog voor.
Ook op de terugtocht is er weer veel te zien en te horen. Fred,
men zegt, met ogen op steeltjes, scoort een rups van de Veelvraat,
een nachtvlinder. Hij ziet ook de topper van de dag de rups van
de Walstropijlstaart. Vergeet ook niet de Oranje kruidenmot. In
een van de Duindoornstruiken een spinsel van de Bastaardsa
tijnvlinder.
Met het scherpe gehoor en de opmerkzaamheid van Ad de vol
gende vogelsoorten: Boomkruiper, Boompieper, Buizerd, Gras
pieper, Grote bonte specht, Grote mantelmeeuw, Kleine mantel
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meeuw, Kneu, Kruisbek, Koolmees, Staartmees, Tapuit, Zanglijs
ter, Zilvermeeuw en de Zwartkop.
Door de vergrassing in het verleden zijn vele plantensoorten
verdwenen. Gelukkig komen  de Nachtsilene  en de Oorsilene
voorzichtig terug. De rode bessen van de Meidoorn en die van
de Zuurbes vormen blikvangers in het landschap. De blaadjes
van de Abeel worden aangetast door de vouwmijnen van de
Slakkenspoormot en de Printplaatmot. Ook deze boom hoort
hier niet thuis. De bomen worden door vrijwilligers geringd en
sterven zo op een natuurlijke manier.
De dagvlinder populatie is hier sterk achteruit gegaan. De poelen
staan zomers droog en er is weinig voedsel voor de rupsen. De
Bruine eikenpage, Duinparelmoervlinder, Keizersmantel en de
Kommavlinder zijn zeldzaam geworden. Elk nadeel heeft een
voordeel…. als gevolg zijn er ook weinig Sluipwespen, waardoor
de vlinder populatie zich weer zou kunnen herstellen.
De vos leeft ook hier, gezien de ontlasting die we vinden. Ken
nelijk heeft die zich te goed gedaan aan de Bramen.
We eindigen deze bijzondere rondgang door de binnenduinen
begroeid met Pijpbloem, Knikkend vogelmelk en vele stinzeplan
ten. Ten slotte drukt Luc ons op het hart om vooral thuis jezelf
te controleren op teken. We bedanken hem voor deze schitte
rende rondleiding. Bij de auto aangekomen begint het te rege
nen… wat een timing.
 
Aafke Bruijn.

Grote bonte specht, foto: Douwe Greydanus

Vogelcursus 
 
Op 17 maart start er een vogelcursus in MEC De Witte Schuur.
De cursus is bestemd voor iedereen die meer over (herkennen
van) vogels wil weten. 

In de cursus worden diverse onderwerpen zowel in theorie als
praktijk behandeld: hoe herken ja een vogel, de topografie van
de vogel (bouw, kenmerken, geluid, herkennen) herkennen van
gezang, wat is een goed vogelboek, welke informatie kun je er
in vinden en welke kijker is het meest geschikt?
 
Nu we het voorjaar inglijden wordt er speciale aandacht aan de
tuin, weide- en watervogels gegeven. Baltsen is het gedrag dat
vogels vertonen in het voorspel. Dit gaat meestal gepaard met
een speciale zang of roep. Dit kunnen we goed bekijken en be
luisteren tijdens de excursies.
 
De cursus wordt gegeven in samenwerking met de KNNV afd.
Hoorn door professionele docenten en deskundige vogelaars op
dinsdag avond: 17, 24 en 31 maart, 7 april van 19:30 - 21:30 uur,
de excursies zijn op zaterdag 21, 28 maart, 4 en 11 april. De
avonden worden gegeven in MEC De Witte Schuur, Wilhelmi
naplantsoen 2 te Enkhuizen. Belangstelling? Geef je alvast op
T: (0228) 32 03 10, E: ofra@mec-dewitteschuur.nl.    
 
Deelname aan deze cursus kost  € 80,00. Jongeren tot 18 jaar,
studenten en leden van de KNNV afd. Hoorn krijgen 10% korting.
De kosten zijn inclusief lesmaterialen, maar exclusief de rijkos
ten tijdens de excursies.  
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Bijzondere waarnemingen
WANNEER WAT WIE WAAR

20-10-2019 2 Grote gele kwikstaarten Ad, Fred, Gerard, Jord De Ven

06-11-2019 2 Baardmannetjes Ad en Fred Lutjebroekerweel

14-09-2019 Boomvalk Ad en Fred Zwaagdijk-West

10-11-2019 38 Brilduikers Ad en Fred Naviduct

06-10-2019 280 Groenlingen Ad en Fred Wijdenes

30-10-2019 66 Grote zilverreigers Ad en Fred Lutjebroekerweel

20-10-2019 Kerkuil Ad en Fred Lutjebroekerweel

03-10-2019 5 Kleine Rietganzen Ad en Fred Lutjebroekerweel

17-11-2019 Kraanvogel Aafke Bruijn Drachterveld

21-09-2019 5 Bont zandoogjes Douwe Greydanus Andijk

10-09-2019 19 Casarca'S Douwe Greydanus Vooroever

23-10-2019 7 Chinese Wolhandkrabben Douwe Greydanus Vooroever

25-09-2019 Gele luzernevlinder Douwe Greydanus Proefpolder

08-10-2019 Geoorde Fuut Douwe Greydanus Andijk

22-09-2019 Kleine Zilverreiger Douwe Greydanus Vooroever 

02-09-2019 Koekoek Douwe Greydanus Waterberging Hensbroek

30-10-2019 5 Patrijzen Douwe Greydanus Polder het Grootslag

02-11-2019 Rode amerikaanse rivierkreeft Douwe Greydanus Hoogkarspel

13-10-2019 Roodhalsgans Douwe Greydanus Zeevang - Klemweg

21-09-2019 Visarend Douwe Greydanus Vooroever

05-11-2019 Braamsluiper Yvonne van der Hulst Venenlaankwartier

07-09-2019 Agaatvlinder Insectenwerkgroep Lutjebroekerweel

07-09-2019 9 Buxusmotten Insectenwerkgroep Lutjebroekerweel

07-09-2019 Grijsgevlekte grasmineermot Insectenwerkgroep Lutjebroekerweel

05-09-2019 Kleine vuurvlinder Michel Klei Huesmolen

13-09-2019 2 Bloedrode heidelibellen Ad Roobeek Lutjebroekerweel

07-11-2019 1500 Goudplevieren Ad Roobeek Venhuizen

13-09-2019 8 Oranje luzernevlinders Ad Roobeek Lutjebroekerweel

11-11-2019 Smelleken Ad Roobeek Lutjebroek

14-09-2019 24 Bittervoorns Fred Weel Polder Mijzen  Molenplas

28-10-2019 7 Bokjes Fred Weel Waterberging Twisk

06-10-2019 5 Bonte Strandlopers Fred Weel Houtribdijk

20-10-2019 3 Dwergmuizen Fred Weel Lutjebroekerweel

10-11-2019 132 Grote Zaagbekken Fred Weel Naviduct

14-10-2019 Hermelijn Fred Weel Waterberging Twisk

07-11-2019 Houtsnip Fred Weel Hoogkarspel

23-09-2019 49 Kemphanen Fred Weel Waterberging Twisk

17-09-2019 Koereiger Fred Weel Vooroever

06-10-2019 Purperreiger Fred Weel Houterpolder

09-10-2019 2 Roerdompen Fred Weel Lutjebroekerweel

18-09-2019 Ruigpootbuizerd Fred Weel De Nek

18-11-2019 7 Waterpiepers Fred Weel Waterberging Twisk

30-11-2019 4 Pestvogels Jan-Pieter de Krijger OSG Hoorn
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Fred Weel, De Roop 12, 1616 SC Hoogkarspel
M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl
O&A commissie
Michel Kleij, Lijndraaier 149, 1625 ZV Hoorn
T: (0229) 23 05 24, E: mkleij@hetnet.nl
Excursies
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl
Lezingen
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
T: (0229) 23 97 24, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Public relations
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
T: (0229) 23 97 24, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Informatie en aanleveren kopij voor Het Hoornblad
 
Oplage 280 exemplaren.
Verschijnt 4x per jaar (januari, april, juli en oktober).
Sluitingsdatum kopij voor het lentenummer: 1 maart 2020.
De teksten moeten het liefst niet voorzien zijn van opmaak. Het fotomateriaal dient minimaal 2.000 pixels breed en/of
hoog te zijn. De foto's mogen niet in de aangeleverde tekst geplaatst zijn.

De Specht
 
Bij de Specht zijn alle modellennestkasten en dierenholen vrijwel uit voorraad leverbaar. Bovendien zijn ook allerlei voersilo’s
en zogenaamde poppenkasten (om uit rupsen vlinders op te kweken) verkrijgbaar. 
 
Naast de Huiszwaluw-nestkommen heeft 'De Specht' ook een Huiszwaluwtil voor op houten paal of stalen buis in het assortiment.
 
Kom gerust eens kijken in Blokker bij Evert Kunst en bel zo mogelijk tevoren of het schikt. 
 
Westerblokker 132a, 1695 AL Blokker, T: (0229) 23 15 68, M: 06 238 33 276, E: despechtnestkasten@hotmail.com.
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Natuurliefhebber?
 
Enthousiast over mooie dingen die je in de natuur ontdekt hebt
en wil je die ervaring graag met anderen delen?
Of vind je het buiten prachtig maar zou je wel wat meer willen
weten over dat landschap, zo’n plant of dier........
 
Doe dan mee met de KNNV!
De vereniging voor veldbiologie
 
Het is een club van actieve natuurliefhebbers.
Zo veelzijdig als de natuur, zo veel zijn de activiteiten van de
KNNV!
 
Naast het programma van de plaatselijke/regionale afdelingen
biedt de landelijke organisatie onder andere:
- het verenigingsblad Natura (4x per jaar)
- kampen en reizen
- allerlei werkgroepen (o.a. landschap, korstmossen)
- publicaties voor ledenprijs
 

- KNNV-lid (1 persoon € 38,50 per jaar)

- Gezinslid (meer dan 1 persoon op hetzelfde adres € 50,00 per
jaar)

- Jeugdlid (tot en met het jaar waarin je 25 wordt: € 21,50 per jaar)

Wil je “Het Hoornblad”
vaker ontvangen?
 
Meld je dan aan via onze website, of bij de ledenadministratie 
E. penningmeester@hoorn.knnv.nl. Je bent dan ook automatisch
lid van de landelijke KNNV.
 
De kosten voor het lidmaatschap bedragen:

 


