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Voorwoord
 
Het mooiste jaargetijde komt er weer aan, (nog) mildere tempe
raturen en minder nattigheid zal de meesten van ons weer naar
buiten trekken.
 
Iemand die het naderende voorjaar niet meer zal meemaken is
ons oud-lid Ina Marbus, die afgelopen februari onverwacht snel
is overleden; het zal voor iedereen een grote schok zijn geweest
dat zo’n actief persoon zo snel door ziekte is geveld.
 
Bij het schrijven van dit stukje is de Jaarvergadering net achter
de rug; geen grote opkomst, hopelijk zal er meer belangstelling
zijn voor alle activiteiten die we weer gaan ondernemen. In de
wintermaanden is het aantal excursies beperkt, maar er komt
weer van alles aan, zie de pagina hiernaast.
Waarschijnlijk een gevolg van de geringe opkomst is ook dat we
geen nieuw reserve-lid voor de kascommissie hebben gevonden
onder de aanwezigen; daarom hierbij de oproep: wie wil zich
beschikbaar stellen om het nieuwe reserve-lid kascommissie te
zijn? Geef je alsjeblieft op bij secretaris of penningmeester.
 
We zijn het jaar begonnen met een gezamenlijke activiteit van
onze KNNV afdeling en de IVN, een combinatie van eerst een
excursie (onze traditie) met een nieuwjaarreceptie (IVN traditie).
Ik vond het een gelaagde onderneming, ik hoop de aanwezige
leden ook. Het smaakte naar meer, we kunnen elkaar echt ver
sterken en hebben dan ook afgesproken om te kijken waar we
nog meer samen iets kunnen doen. In ieder geval gaan we samen
achter kramen staan waar dat van toepassing is. Ook heeft de
Plantenwerkgroep een gezamenlijke inventarisatie excursie in
het Zanddepot (excursiegebied van de IVN) en omgeving eind
juni; ook organiseren we een aantal excursies samen met MAK
en IVN, o.a. een fietsexcursie op 10 mei vanaf het MAK langs een
aantal natuurpunten in/om Hoorn. Heb je hier belangstelling
voor, kijk dan op de site van het MAK (opgave verplicht).
 
Ik wens iedereen een prachtig voorjaar en voorzomer toe met
veel mooie waarnemingen (en vergeet, voor zover je dat nog niet
hebt gedaan, niet om de contributie over te maken.
 
Anneloes ter Horst

Lenteklokje, foto: Clemens Appelman
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Agenda

April     pagina

donderdag 9 Bijeenkomst vogelwerkgroep 7

zaterdag 18 Excursie Naardermeer 4

zaterdag 25 Excursie Jac, P, Tijssepartk 4

woensdag 29 Stinzenplanten in Bobeldijk 6

Mei      

zaterdag 2 Vogelkijkdag Twisk 4

zondag 3 Zweefvliegenexcursie 4

woensdag 13 Inventarisatie planten Medemblik 6

donderdag 14 Avondexcursie vogelwerkgroep 7

zaterdag 16 Wandelexcursie Vooroever 7

woensdag 20 Inventarisatie planten bebouwd gebied 6

woensdag 27 Afdelingsproject Suyderbraeck 6

Juni      

maandag 1 Soortendag vogelwerkgroep 5

zaterdag 6 Vleermuizenexcursie 5

woensdag  10 Inventarisatie planten Medemblik 6

donderdag 11 Avondexcursie vogelwerkgroep 7

woensdag  24 Inventarisatie planten Zanddepot 6

zaterdag 27 Gezamenlijke werkgroepen Suyderbraeck 5

Juli      

woensdag 1 Inventarisatie planten Zanddepot 6

zaterdag 11 Vlinderexcursie 5

woensdag 15 Excursie Zwanenwater 6

zaterdag 18 Excursie tropische vlindertuin 5

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.

Zaterdag 18 april gaan wij naar Hilversum Bovenmeent
Naardermeer
Dit prachtige gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten.
Helder water, dicht moerasbos en drassige weilanden, het
Naardermeer ligt als een groene oase tussen Amsterdam en
Hilversum. Zeldzame dieren als de Otter en de Purperreiger
voelen zich helemaal thuis in dit beschermde natuurgebied. Het
Naardermeer bestaat uit enkele grote en kleinere meren verbon
den door vaarten en smalle sloten. Er omheen liggen moeras
bossen en weilanden met ondiepe plassen. Allerlei dieren en
planten profiteren van deze natte omstandigheden. In het gebied
broeden meer dan 75 soorten vogels. Zo broedt de zeldzame
Purperreiger in de rietkragen midden op het meer. Daar zijn ze
veilig voor Vossen.
Er zijn maar liefst 5 observatiepunten rondom het Naardermeer.
Vooral de Hilversumse Bovenmeent is een vogelparadijs. Met
een beetje geluk zien wij hier Grote zilverreigers, Lepelaars,
Blauwborsten, Zomertalingen, Waterrallen en (Stelt) Kluten.
Wandel over vlonderpaden en dwars door weilanden. Kijk vogels
bij de observatiepunten.
Trek je laarzen aan! Volg het avontuurlijke vlonderpad dwars
door het zompige moerasbos. Doorkruis grazige weilanden en
beloop modderige paden. En geniet vooral van het uitzicht vanaf
de twee uitkijkpunten aan het Naardermeer. Misschien zie je op
een warme dag nog een ringslang in het water zwemmen.
Deze wandelroute van 6.5 km is gemarkeerd met gele routebord
jes. Bij slecht weer gaat het niet door!
Wilt u deelnemen aan deze excursie dan is aanmelden verplicht 
bij de coördinator, D.Greydanus, M: 06 147 34 554, E: D.Greyda
nus@quicknet.nl.
Vertrek van een nader te bepalen verzamel plaats om 09:00 uur.
 
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

 
Zaterdag 2 mei: Vogelkijkdag WB Twisk
Zaterdag 2 mei vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur organiseert LNH
en onze KNNV afd. deze kijkdag. Ook zullen wij een opstelling
maken samen met Landschap Noord-Holland bij het informatie
bord aan het Mare pad. Veel vogel soorten zullen er wel in het
38 hectare grote waterberging verblijven. Landschap Noord-
Holland onderhoudt dit gebied met vrijwilligers die het leefbaar
maken voor de vele gevederde vrienden die er te zien zijn wis
selend per jaargetij. Wilt u dit ook eens beleven en onder bege
leiding van een gids met telescoop een wandeling maken dan
kan dat binnen genoemde tijd. Het streven is om meer vogels in
dit gebied in beeld te krijgen, boven de 65 soorten een hele
uitdaging. Parkeren kunt u aan de Noorderweg op de parkeer
plaats houdt het Marepad vrij voor bestemming verkeer. Aan de
westkant is ook parkeergelegenheid nabij de grasdrogerij van
Hartog. Bij slecht weer gaat het niet door.
 
Zondag 3 mei: Zweefvliegenexcursie n.a.v. de lezing op 10
februari
We gaan opzoek naar de meest algemene soorten zweefvliegen.
En heus die zijn er. Een Witte reus of Stadreus valt goed te
herkennen of wat denken van de Snorzweefvlieg! De zweefvlieg
is een prachtig diertje dat zich aan alle kanten laat fotograferen
en wanneer ze erg beweeglijk zijn worden ze in een netje gevan
gen en natuurlijk ook weer losgelaten. Jan Meekel (bioloog) helpt
ons bij deze zoektocht.
We gaan hiervoor naar de Kloostertuin van ’t Mak omdat dit de
ideale combinatie van beschutting en bloeiende kruiden heeft.
Ook langs de randen van de bosjes zijn de zweefvliegen te vinden.
Neem een kijkertje mee. En we treffen ons bij de ingang van
MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. Zweefvliegen
houden niet van veel warmte dus beginnen we om 10:00 uur.
Opgave (verplicht) en info bij Henny van der Groep, T: (0229) 24
95 46, E: henny@watersnuffel.nl.
 

Otter, foto: Fred Weel
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Maandag 1 juni: Soortendag 2020
De 18e soortendag wordt dit jaar op 2e pinksterdag, maandag 1
juni gehouden.
We starten om 06:00 uur, de zon gaat al om 05:25 uur op, in
teams. Hoe de start/teamindeling is hangt af van de verplichte
inschrijving. De finish is om 15:00 uur bij de Schapenstreek aan
de Gouw 57a (bij de Lutjebroekerweel). De bedoeling is dat ieder
team probeert zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen. De
broedperiode is in volle gang. Van veel soorten zijn de ouders
nu actief met het voeren van de jongen. Naast de vaste broedvo
gels zijn er tal van verrassingen mogelijk. Wie ontdekt er een
Visarend of een Bijeneter? De wintergasten zullen vertrokken
zijn.
Voor het winnende team is er naast de altijd blijvende roem een
leuke wisseltrofee.
In verband met de indeling in teams is aanmelding vooraf vereist.
De teams zullen zo evenwichtig mogelijk worden ingedeeld.
Afhankelijk van de deelname, bestaat een team uit 3, 4 of 5
deelnemers. In overleg met de deelnemers kunnen de start- en
eindtijd en start en eindlocatie worden aangepast. De instructies,
gebiedskaart en speciale streeplijst met de te verwachten soorten
worden naar de deelnemers toegezonden.
Deze dag is voor beginnende vogelaars uiterst leerzaam en voor
de meer ervaren vogelaars een mooie gelegenheid hun kennis
door te geven. Aanmelden kan tot en met 29 mei 2020. Verdere
inlichtingen bij Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, E: ad.roobeek@
ziggo.nl. 
 
Zaterdag 6 juni: Excursie langs vleermuiskasten in gemeente
Hoorn
In verband met afbraak, nieuwbouw en restauratie van gebou
wen moesten bestaande vleermuislocaties wijken. De gemeente
Hoorn was verplicht vervangende plaatsen voor vleermuizen te
realiseren. Dit is gedaan door vleermuiskasten op te hangen in
de buurt van de verdwenen locaties. We gaan langs deze vleer
muiskasten om te kijken of de vleermuizen er gebruik van
maken. Treffen we de Gewone Dwergvleermuis, de Ruige
Dwergvleermuis of de Watervleermuis aan? We zullen het zien!
Deze excursie start om 10:00 uur bij de parkeerplaats van het
zwembad De Wijzend, Pastoor Nuyenstraat 57, 1689 GM Zwaag.
We verwachten dat de excursie duurt tot rond 12:00 uur. Aan
melden voor deelname aan deze excursie is verplicht. Er kunnen
maximaal 30 personen mee. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Dus meldt je op tijd aan.
Inlichtingen: Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@zig
go.nl.
 
Zaterdag 27 juni: Suyderbraeck
Om de saamhorigheid binnen de werkgroepen te vergroten zijn
we vorig seizoen begonnen met een gezamenlijke waarnemings
dag in het gebied waar alle werkgroepen voor 5 jaar werkzaam
zijn. In dit geval is dat Suyderbraeck, Zesstedenweg 20A,
Scharwoude.
We zullen daar de dag doorbrengen en elke werkgroep zal zijn
eigen expertise daar naar voren brengen om een mooie lijst
waarnemingen te genereren. Ik hoop dat we de vorige dag

kunnen overtreffen in waarnemingen en …. in aantal deelne
mers. Dat hangt natuurlijk ook een beetje samen. We hopen op
een mooi dag in dit prachtige gebied.
We starten om 10:00 uur en tussen 15:00 en 16:00 uur zullen
we de dag gezamenlijk afsluiten.
Info: Anneloes ter Horst, T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E:
anneloes59@planet.nl
 
Zaterdag 11 juli: Vlinderexcursie
Deze dag nemen Fred Weel en Ad Roobeek het voortouw in een
vlinderexcursie door de Lutjebroekerweel. Qua dagvlinders is
deze locatie een van de meest soortenrijke gebieden van ons
werkgebied. Naast de algemene soorten gaan we op zoek naar
Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder, Oranje luzernevlinder,
Landkaartje en Zwartsprietdikkopje.
We beginnen om 10:00 uur bij de parkeerplaats aan de Kadijkweg
en maken vandaar uit een rondje. De volledige excursie duurt
tot circa 15:00 uur.
Als het boven de 20 graden Celsius is zijn de Goudoogdazen
mogelijk actief! Deze komen op zweet af. Neem voldoende
voorzorgsmaatregelen!
Deze dag is voor alle vlinderliefhebbers een uitgelezen kans om
de vlinderkennis uit te breiden.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk. Alleen degenen
die zich hebben aangemeld krijgen bericht of het door omstan
digheden wel of niet door kan gaan. Aanmelding en verdere
inlichtingen bij Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, E: ad.roobeek@
ziggo.nl. 
 
Zaterdag 18 juli: De geheimen van een tropische vlindertuin
Een excursie naar Luttelgeest! Daar is een fantastische vlinder
kas voor jong en oud. Het is er tropisch warm, daar moet je wel
rekening mee houden. Een mooie plek om de tropische vlinders
te fotograferen zoals de Blauwe morpho, de Uilvlinder een
vlinder met hele grote ogen of die zwart-wit getekende Papier
vlinder. Er zijn ook poppenkasten te zien. In de tuin staan mooie
planten, vliegen er naast vlinders tropische vogeltjes en leven er
andere dieren. We vertrekken vroeg van ’t Dampten om op tijd
in de kas te zijn.
Vertrek om 09:00 uur van ’t Dampten. We reizen per auto on
geveer anderhalf uur en verzamelen voor de terugreis op afge
sproken punt om 14:00 uur. Groepsgrootte ongeveer 14 man en
dan hebben we zeker vier auto’s nodig.
Ticket entree: 14 Euro 50, 65+, 13 Euro 50
Opgave (verplicht) en info bij Henny van der Groep, T: (0229) 24
95 46, E: henny@watersnuffel.nl.
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Woensdag 15 juli
Louter en alleen voor de lol gaan we vandaag naar het prachtige
natuurgebied het Zwanenwater. Om tijd genoeg te hebben ver
trekken we deze dag wat vroeger: om 11:21 vertrek met de trein
uit Hoorn, overstappen Heerhugowaard, bus 152 vanaf Schagen,
dan ben je om 12:48 bij het Zwanenwater.
Voor deze excursie graag opgeven bij Clemens Appelman:  T:
(0229) 24 43 57, E: c.uitdenboogerd@quicknet.nl.
Alle andere excrusies verdere inlichtingen bij Anneloes ter Horst
(contact gegevens achter in dit blad).
 
Behalve deze werkgroepexcursies is er ook nog een stinzenplan
ten excursie op zondag 25 april naar het Thijssepark (zie voorin
dit blad bij algemene activiteiten).
En ook van harte aanbevolen zijn de excursies die Floron orga
niseert. Bij deze excursies zijn altijd mensen met veel kennis
aanwezig, die je graag uitleg geven.
Een aantal excursies redelijk in de buurt (je vindt er meer,
vooral van de regio Amsterdam op de Floron site):
Zondag 3 mei
Heerhugowaard kilometerhok 117-519
Verzamelen om 10:00 uur bij bushalte station Heerhugowaard
Donderdag 21 mei (Hemelvaart)
Enkhuizen kilometerhok 148-524
Verzamelen om 10:00 uur bij station Enkhuizen
 
Anneloes ter Horst
 

Plantenwerkgroep
 
Benieuwd wat de zachte winter heeft gedaan met onze flora.
Het 2e kwartaal van het jaar is de mooiste en drukste periode
van het jaar voor onze plantenwerkgroep.
We hebben dan ook weer een uitgebreid programma (let op de
begintijden variëren) :
 
Woensdag 29 april
We gaan deze middag naar stinzenplanten en wat er nog meer
te zien is kijken in de tuin van ons lid Gerbrand Bottema in
Bobeldijk. Het adres is Grootweg 20A. Helaas is dit adres slecht
bereikbaar per OV, dat wordt voor de meesten dus fietsen.
Als er mensen zijn die met een auto komen of die graag mee
willen rijden; laat het me alsjeblieft tijdig weten dan zal ik vraag
en aanbod proberen te coördineren. We treffen elkaar ter
plaatse om 14:30 uur.
 
Woensdag 13 mei  
We gaan ‘ons’ PQ (een afgesproken stuk dat volgens een bepaald
protocol wordt geïnventariseerd) voor de gemeente Medemblik
in Wervershoof inventariseren. Het stuk grenst aan de Theo
Koomenlaan bij de Vok Koomenweg. Per OV bereikbaar per bus
132 vanaf Hoorn vertrek 13:30 uur vanaf het station, aankomst
gemeentehuis Wervershoof 13:00 uur; 58 daarvandaan is het
± 15 minuten lopen of buurtbus 415, vertrek Hoorn 13:34, uit
stappen halte Vok Koomenweg 14:15. We treffen elkaar ter
plekke om 14:15 uur.
 
Woensdag 20 mei
Deze middag bekijken we een bebouwd stuk in het kader van
Het Nieuwe Strepen (een bepaalde manier van inventariseren).
Bebouwd gebied geeft een wat minder gevoel van buiten zijn,
maar qua planten kunnen er best bijzondere zaken opduiken.
We ontmoeten elkaar op de hoek Streekweg / Kerspelweg om
14:30.
 
Woensdag 27 mei
In het kader van ons 5-jarig afdelingsproject gaan we weer naar
de Suyderbraeck, Zesstedenweg 20A in Scharwoude. We treffen
elkaar daar om 14:30 uur.
 
Woensdag 10 juni
Vandaag weer een PQ voor Medemblik, nu in Wognum, verza
melen om 14:30 bij de kerk in Wognum.
 
Woensdagen 24 juni en 1 juli
Voor Het Nieuwe Strepen inventariseren we kilometerhok
1440-525, een interessant stuk waarin o.a. het Zanddepot en een
stuk van de Weelen liggen. Het Zanddepot wordt op het ogenblik
vak bezocht door de IVN, een reden voor ons om dit samen met
hen te gaan bekijken. Het is een kilometerhok waarin veel te
zien is, daarom zijn er twee middagen voor uitgetrokken. We
zien elkaar beide dagen om 14:00 uur bij het Zanddepot (hoek
Dijkgraaf Grootweg / Grootslagweg. Harlekijn, foto: Roel Kemmers

Wilde kievitsbloem, foto: Clemens Appelman
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Vogelwerkgroep
 
Het jaar is zeer onstuimig begonnen met de ene storm na de
andere, regen met te hoge temperaturen voor de tijd van het
jaar. Hopelijk dat de insecteneters op tijd zijn en er hun jongen
mee kunnen voeden of zal er weer een koude periode komen?
 
Zaterdag 18 april: Excursie Naardermeer
Wij organiseren deze algemene excursie vanuit de Vogelwerk
groep ook voor belangstellenden (niet leden) naar Hilversum
Bovenmeent (Naardermeer).  Bij slecht weer gaat het niet door.
Aanmelden is verplicht bij de coördinator Douwe Greydanus, M:
06 147 34 554, E: D.Greydanus@quicknet.nl.
 

Zaterdag 2 mei: Vogelkijkdag Twisk
Vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur organiseren LNH en onze KNNV
afd. deze kijkdag. Ook zullen wij een opstelling maken bij het
informatie bord aan het Mare pad. Wilt u mee helpen door met
de telescoop de passanten te laten genieten van de vogels in de
waterberging geeft dat aan de coördinator van de VWG. 
 
Donderdag 14 mei: Avondexcursie vogelwerkgroep
Nu de binnenbijeenkomsten vanwege de zomer zijn gestopt gaan
wij naar buiten. Donderdag 14 mei gaan wij bij de Hulk /
Schardam kijken wat daar zoal leeft. Wij starten om 20:00 uur
met deze excursie tot ongeveer 22:00 uur. Even bij de VWG
coördinator aanmelden ook vanwege het vervoer. D.Greyda
nus@quicknet.nl.
 
Zaterdag 9 t/m 17 mei: Nationale vogelweek
Zaterdag 16 mei houdt onze KNNV afdeling voor bezoekers een
wandelexcursie over de dijk langs de Vooroever te Onderdijk.
Aanvang van af 10:00 uur tot 13:00 uur. Wilt u mee werken om
al het moois met de bezoekers te delen via de telescoop? geef het
even aan de vwg coördinator door zodat hij weet op welke inzet
van leden hij kan rekenen bij uiteraard goed weer. Aanmelden
via de site van Vogel Bescherming Nederland https://www.vogel
week.nl.
 
Maandag 1 juni: Soortendag
Op 2e pinksterdag is het de bedoeling de soortendag te houden.

Geeft u al vast op bij Ad Roobeek zodat hij een indeling kan
maken dat kan per e-mail: ad.roobeek@ziggo.nl
 
Donderdag 11 juni: Avondexcursie vogelwerkgroep
Op deze dag gaan wij naar de duinen nabij Schoorl.
Botgat 2,2 km (rode route). Tot 2005 was het Botgat (ten noorden
van de uitkijktoren) militair terrein, een schietbaan met veel
beton. Dat heeft nu plaatsgemaakt voor een prachtig duinland
schap vol bloemen en vogels. Vanaf de uitkijktoren heb je een
weids uitzicht. Het terrein wordt beheerd door Landschap
Noord-Holland waar de Tapuiten van profiteren en daar een goed
broedseizoen 2019 achter de rug hebben. Daar gaan wij kijken
naar de Tapuiten en andere leuke dingen die wij daar tegen
kunnen komen. Opgave bij de VWG coördinator zodat wij de
voertuigen kunnen indelen. Aankomst op locatie is dan 20:00

uur. Even bij de VWG coördinator aanmelden ook vanwege het
vervoer, E: D.Greydanus@quicknet.nl.

 
Activiteiten
Houd de activiteitenkalender op de site goed in de gaten en
overleg met de coördinator(ren) wanneer u wilt deelnemen aan
een bepaalde excursie.
De volgende binnenbijeenkomst is op 9 april in de Kersenboogerd
Brederodegracht 1, Hoorn.
Deze wordt gehouden in het wijkcentrum Kersenboogerd, Bre
derodegracht 1, Hoorn. Zaal open om 19:45 uur aanvang 20:00
tot ongeveer 22:00 uur.
 
Tekst en foto's: Douwe Greydanus

bescherming Tapuitennest
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Insectenwerkgroep
 
Er is opnieuw een rapport van Living Planet uitgekomen.

Deze keer ging het over Natuur en Landbouw en het zal de
meeste mensen niet verbazen dat we niet vrolijk worden van de
uitslag namelijk dat de populaties van de wilde dieren met 50%
in agrarisch gebied achteruit zijn gegaan. Dat is opnieuw
schrikken, maar aan de andere kant kan er best wat ondernomen
worden om dit te verbeteren. Al geruime tijd noemt de Insec
tenwerkgroep het belang van het inzaaien van bloemrijke
stroken van ongeveer 2 a 3 meter om bijv. de weiden van koeien
en schapen. Of langs slootkanten! En het kan geen kwaad om
nog eens te herhalen dat de boer zelfs stikstof kan reduceren
met minder eiwitrijke grassoorten. Eigenlijk horen we hier nooit
iets over. Volgens mij is dat zelfs goedkoper dan ander voer voor
de veestapel. Ik heb al vaker gehoord dat Klaartje kruidenrijker
gras heerlijk vindt en de melk hiervan ook smaakvoller is. In
Midden-Friesland is geëxperimenteerd met insectenvriendelijk
beheer. En het werkt! Willen wij onze Argusvlinder en andere
graslandvlinders behouden dan moet er toch iets gebeuren. We
zijn wel wat laat om volgens het rapport in het najaar in te
zaaien (nadeel van het voorjaar en later kan de droogte zijn) en
ook het gefaseerd maaien is het beste in september als de insec
ten nog vliegen. Het liefst 1x maaien en indien nodig 2x maar
om een vluchtroute te creëren altijd een strook laten staan en
pas afvoeren na 2 of 3 dagen. Wat zou West-Friesland er mooi
bij staan met al die bloemetjes, zoemende hommels, bijen,
springende sprinkhanen, zweverige vliegen, glanzende libellen,
kleurrijke kevers.
 
Dagvlinderproject
Het dagvlinderproject loopt nog steeds! Iedereen kan hier aan
meedoen. Op deze wijze krijgen we een beeld hoeveel soorten
we nog hebben in West-Friesland. Welk soorten verdwijnen er?
Welke soorten zijn blijvertjes? Dat gaan we ons steeds meer
afvragen. Zelfs het Groot koolwitje wordt landelijk minder
waargenomen. De werkgroep is blij met iedere waarneming dus
hopen we op veel inzendingen. Op internet staat van alles over
het project! Iedereen kan meehelpen met het project! Zie ook:
www.knnv.nl/hoorn-west-friesland/insectenwerkgroep.

 
Nachtvlinderonderzoek
Nu de lente weer is aangebroken staat het nachtvlinderteam in
de startblokken om een nieuw jaar van nachtvlinderonderzoek
te beginnen. Hopelijk werkt het weer mee zodat we dit jaar ook
in het vroege voorjaar aan de slag kunnen. Voor het Natuurhis
torisch Jaarverslag 2019 heeft Egbert Baars een compleet over
zicht van 10 jaar nachtvlinderonderzoek gemaakt.
De vlinderstichting organiseert de landelijke Nachtvlindernach
ten dit jaar rond de langste dag, namelijk 18 en 19 juni. De zon
gaat in die periode erg laat onder en de nachtvlinders komen
pas na 23:00 uur tevoorschijn. Er is wel een grote verscheiden
heid aan soorten. Voor een algemene publieke actie is deze tijd
minder geschikt. Op 19 juni zetten we het doek op in de Suyder
braeck, Zesstedenweg 20A in Scharwoude. Op 20 juni zetten we
het doek op bij het Rundveemuseum, Schoolstraat 42 in Aarts
woud.
Mocht u ook belangstelling hebben of wilt u uw locatie beschik
baar stellen voor dit onderzoek, kunt u contact opnemen met
Ad Roobeek, T: 0228 51 59 55, M: 06 29 27 69 28, E: ad.roobeek@
ziggo.nl.
 
Wie maakt de mooiste vlinderfoto?
In het kader van de bescherming van onze 19 dagvlinders orga
niseren wij een fotowedstrijd voor jong en oud.
Thema: Waar zijn de vlinders?
Naar aanleiding van ons project en de enorme achteruitgang van
de soorten dagvlinders organiseert de KNNV afdeling Hoorn/
West-Friesland de fotowedstrijd Waar zijn de vlinders?

Snorzweefvlieg, foto: Henny van der groep Blauwtje, foto Roel Kemmers
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Zoogdierenwerkgroep
 
Op de ‘pluisavond’ van 16 jaren werden door 5 personen 68
kerkuilenballen onder handen genomen. Deze ballen werden
verzameld in de nazomer van 2019 door Douwe Greydanus in
Oosterdijk. Er werden in totaal 191 prooien benoemd. 64 procent
van de prooien was Veldmuis (122), 15 procent Bosspitsmuis (28)
en 13 procent Huisspitsmuis (25). Daarnaast werden 8 Bosmui
zen, 5 Bruine ratten, 1 Woelrat en botjes (4 poten) van 2 vogels
gevonden.
Op de ZWG-avond van 20 februari werd een partij onderzocht,
die verzameld was in oktober 2019 door Luc Smit in Slootdorp,
ongeveer 23 km ten noordwesten van de locatie in Oosterleek.
De verdeling van de prooien was aanmerkelijk anders. Uit 62
ballen kwamen 148 prooien. Maar liefst 90 procent betrof het
Veldmuis (133). Daarnaast werden nog 5 Bosmuizen, 1 Woelrat
en 9 Huisspitsmuizen aangetroffen.
 
Tijdens de midwintertelling voor vogels, half januari 2020, zijn
door een aantal tellers wederom ook  de zoogdieren geteld.
Helaas was het ook dit jaar door het grijze weer niet echt gemak
kelijk.
De zoogdieren werden geteld aan de hand van de zichtbare
exemplaren. De mollen werden geteld aan de hand van molsho
pen. Indien er veel molshopen vlak bij elkaar zijn, werd het to
tale aantal molshopen gedeeld door 15 voor een schatting van
het aantal mollen.
In totaal werden 346 Hazen, 540 Mollen, 15 Konijnen en 3
Bruine ratten doorgegeven. Dank aan de tellers die hebben
meegedaan aan dit deel van de telling!
 
De komende periode is de werkgroep actief met het vleermuis
onderzoek. Als je mee wilt doen geef dan ondergetekende een
seintje. Natuurlijk zijn verder alle waarnemingen (ook slachtof
fers) welkom. Geef ze door aan onze natuurhistorische secreta
ris.
Er zijn tot oktober geen binnen-bijeenkomsten.
 
Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht
bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.
 
Fred Weel

Hermelijn, foto: Ben Pronk

Voorwaarden
Onderwerp: 19 Dagvlinders van West-Friesland. De inzending
moet een foto zijn van een levende dagvlinder of rups uit WF.
Gefotografeerd in de vrije natuur (niet in een tropische vlinder
tuin). Deze scherpe foto van een duidelijk herkenbare dagvlinder
of rups (één van de 19 soorten dagvlinders/rupsen uit onze regi
o) moet in 2020 gemaakt zijn. Kijk hiervoor ook op de website:
https://www.knnv.nl/hoorn/
De foto is niet eerder voor een andere fotowedstrijd ingezonden.
En natuurlijk niet van internet afgeplukt en de dagvlinder is
door jou gefotografeerd.
De foto wordt digitaal aangeleverd als JPG liefst minstens 2 MB
groot. Het fotomateriaal dient minimaal 2.000 pixels breed en/
of hoog te zijn.
Het maken van de foto heeft geen schade aan de natuur veroor
zaakt.
Elke deelnemer mag maximaal 2 foto’s inzenden.
De achter- en voornaam van de fotograaf en het nummer van de
foto moeten in de filenaam zijn vastgelegd op de volgende ma
nier: Bruin-Mark-Foto2.JPG.
In de begeleidende e-mail moet per foto worden vermeld wan
neer en waar de foto is gemaakt. Graag ook: naam, leeftijd, adres,
e-mail en telefoonnummer van de fotograaf.
Foto’s die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen wor
den niet in behandeling genomen.
De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en al
leen gebruikt voor de wedstrijd. De gegevens worden binnen een
jaar na de prijsuitreiking vernietigd.
Inzenden kan van april tot 1 oktober 2020 naar het volgende
e-mail adres: secretaris@hoorn.knnv.nl.
Door het inzenden van foto’s geeft de deelnemer toestemming
dat het materiaal rechten vrij door de KNNV afdeling Hoorn/
West-Friesland mag worden gebruikt (altijd met naamsvermel
ding).
Een leuk prijsje is beschikbaar voor de drie beste foto’s.
 
De volgende werkgroepbijeenkomst is op maandagavond 16
maart, van 20:00-22:00 uur (Suyderbraeck). Iedereen is van harte
welkom! Wil je meer weten over onze activiteiten naam dan
contact op met mij. T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.
Volg de nieuwsbrief en kijk op de website voor meer informatie!
 
Henny van der Groep

Kleine vuurvlinder, foto: Ruud Timmer
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KNNV Landelijke Grassendag, zaterdag 20 juni 2020
 
Wat zijn grassen? Hoe herken je ze? Wat is een gras en wat niet? Hoe zit het met de wederzijdse afhankelijkheid tussen grassen
en mensen? En hoe heeft die zich ontwikkeld?
Het antwoord op deze en andere vragen krijg je op de tweede Landelijke Grassendag. Deze studiedag organiseert de KNNV in sa
menwerking met de KNNV-afdeling Nijmegen op zaterdag 20 juni. Ditmaal nabij en in natuurgebied de Stadswaard te Nijmegen.

Heb je belangstelling voor planten en wil je je verdiepen in de wereld van grassen? Dan biedt de Grassendag jou een uitgelezen
kans. Aan het einde van deze studiedag is jouw kennis over grassen verrijkt. Daarbij heb je niet alleen antwoord gekregen op
voornoemde vragen. Ook is je vaardigheid in het determineren van grassen aangescherpt, of kun je aan de hand van de Heukels’
Flora of de Veldgids Nederlandse Flora zelf beginnen met het determineren van grassen.

Het ochtendprogramma bestaat uit een lezing van Norbert Peeters over de domesticatiegeschiedenis van grassen en uit een inlei
ding in de grassenkunde en het gebruik van een flora, door Gerard Dirkse.
Er is ook demonstratiemateriaal aanwezig dat je bij aanvang, in de pauze en bij de afsluiting van het ochtendprogramma kunt
bekijken.
Na de lezingen en de lunch ga je onder leiding van kundige gidsen op zoek naar grassen in de Nijmeegse Stadswaard. Een Heukels’
Flora (uit 2005 of de recente 24e editie) en/of de Veldgids Nederlandse Flora (KNNV) en een loep (met vergroting 10x of 15x) komt
daarbij goed van pas. Vergeet deze dus niet mee te nemen! Na de excursie sluiten we gezamenlijk af om 16:00 uur.
Het ochtendprogramma en de gezamenlijke afsluiting worden gehouden in De Lindenberg Huis voor de Kunsten, in het centrum
van Nijmegen. Natuurgebied de Stadswaard ligt op 10 minuten loopafstand van deze locatie.
De kosten voor deelname aan de Landelijke Grassendag bedragen 15 euro. Dat is inclusief koffie, thee en een gezamenlijke lunch.
Voor meer informatie en voor aanmelding ga je naar de website van de landelijke werkgroep grassen en schijngrassen [ = hyperlink
https://www.knnv.nl/werkgroep-grassen-en-schijngrassen/landelijke-dag-grassen-en-schijngrassen-2020] De uiterlijke datum voor
aanmelding is 1 juni 2020.
 

    Natuurgebied De Stadswaard bij Nijmegen (De Bastei 2018)
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De Nek bij Schellinkhout
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Zeehonden, foto: Fred Weel

Natuurhistorisch jaarverslag 2019
 
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om een jaarverslag te maken van de gegevens die verzameld werden in de jaren 2019.

Net als vorige jaren een verslag met heel veel vogelwaarnemingen, maar dat geeft alleen maar aan dat deze groep van organismen
een steeds grotere belangstelling krijgt binnen de afdeling. Dit wil niet zeggen dat de andere groepen over belangstelling te klagen
hebben. Ook de (nacht-)vlinders zijn dit jaar wederom met speciale aandacht bekeken.

Dit verslag is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 1; Inleiding, Hoofdstuk 2; Vogels, hoofdstuk 3; Geleedpotigen,
hoofdstuk 4; Planten, hoofdstuk 5; Vissen, hoofdstuk 6; Zoogdieren, hoofdstuk 7; Overigen.
 
Het Natuurhistorisch jaarverslag 2019 is te vinden op: www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Hoorn West-Friesland/Leestafel/
NH_Archief/nhjv_2019-2.pdf

Jan Pieter de Krijger & Egbert Baars

Contributie 2020
 
Een groot aantal leden heeft inmiddels contributie voor 2020 overgemaakt, of het geld is reeds per automatische incasso geïnd.
De leden die tot op heden nog niet hebben betaald wil ik vragen dat alsnog te doen.
 
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.
 
Op de achterpagina van Het Hoornblad staan voor jouw naam en adres 1 of 2 letters, al dan niet gevolgd door het lidnummer.
Hieronder een overzicht van de letters en de contributie bedragen. Staat er een andere letter voor je naam of de contributie is reeds
voldaan dan hoef je niks te doen.
 
CL = € 12,50
G = € 47,00
L = € 36,00
 
We verzoeken het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekening NL50 RABO 0121 7968 17 t.n.v. KN
Natuurhistorische Vereniging, o.v.v. contributie 2020 en lidnummer.
 
Voorkom dubbele betaling, controleer of je al hebt betaald als je dat niet meer zeker weet.
Alvast bedank. Eric de Vroome, penningmeester/ledenadministratie afdeling Hoorn/West-Friesland
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In eerste instantie waren het sociale netwerk en het mobiliteits
dingetje een beperking maar toen was toch de dag daar op 26
december, ik kon er heen. Maar vogels zijn net zo voorspelbaar
als het weer dus toen ik aan kwam op de plek was de vogel ge
vlogen. Er werd veel gezocht maar niet gevonden. 27 December
kreeg ik een tweede kans want de Kleine wulp was weer gezien
op de oorspronkelijke plek aan het Poolland vlak bij Kolhorn.
Het weer was opgeknapt, de vogel bleef zitten waar hij zat en er
waren genoeg vogelaars die hem in de gaten hielden. Ik kon de
vogel daarom op mijn jaarlijst 2019, op mijn Nederlandlijst, op
mijn totaallijst en natuurlijk op mijn West-Friesland lijst zetten
en daarmee ook in ons afdelingsbestand. Ten minste … dat dacht
ik! Hij zat aan de goede kant van de West-Friese omringdijk, net
als de Kleine trap die op 24 en 25 december in dezelfde polder
zat. Hij werd opgemerkt omdat er naar de Kleine regenwulp
werd gezocht. Maar ooit, toen onze afdeling ruim 90 jaar geleden
werd opgericht, heeft de afdeling de naam Hoorn/West-Friesland
gekregen en is er een “territorium” afgebakend waar de leden
hun waarnemingen doen die als afdeling worden verzameld. Dit
gebied wordt elk jaar bijvoorbeeld ook afgebeeld in het Natuur
historisch Jaarverslag. De westelijke grens van ons gebied is
geplaats tussen Heerhugowaard en Aartswoud en dan vallen
Schagen en Kolhorn dus af.
Maar een hele discussie starten over afdelingsnamen en waar
nemingsbiedgrootte die al 90 jaar vastliggen alleen om 2 zeld
zaamheden aan het afdelingsbestand toe te kunnen voegen is
overdreven. Ik heb hem gezien en met mij vele andere en daar
gaat het om.
Het is belangrijker, zeg ik dan als Natuurhistorisch Secretaris,
dat meer mensen hun waarnemingen aan de afdeling doorgeven
en dan gaat het juist niet om die ene hele zeldzame maar om de
soorten van alle dag en de kersen op de taart die we af en toe
tegenkomen. Soorten die je tegenkomt in de tuin, in het park
tijdens het rondje om (met of zonder hond) en de soorten die je
tegenkomt omdat je er op uit gaat. Geef ze door en help mee om
het waarnemingbestand van de afdeling Hoorn/West-Friesland
te vergroten!
 
Jan-Pieter de Krijger

 
 
Mensen genieten op verschillende manieren van de natuur. De
een vindt buiten zijn op zich al een feest en andere leggen zich
toe op een specifieke groep. Daarnaast heb je de “genieters” en
de “spaarders” om dan binnen die “spaarders” weer verschillen
de gradaties te hebben. Kortom er is er geen één hetzelfde en
dat maakt het juist zo leuk.
Als ik naar mijzelf kijk val ik in veel categorieën. Buiten spelen,
zoals ik het noem, is geweldig. Alles wat ik kan zien en wat be
weegt heeft mijn aandacht maar vogels zijn mij met de paplepel
ingegoten. Sterker nog, toen ik een jaar of 4 oud was hebben
mijn ouders half Drenthe afgefietst om een speelgoed verrekij
ker te kopen omdat mijn vader zijn oude, Russische, niet te tillen,
waarschijnlijk bakelieten, verrekijker niet meer van mij terug
kreeg. Daarnaast houd ik lijstjes bij en wederom van vogels de
meeste. Jaarlijsten, tuinlijsten, Noord-Holland lijst, West-Fries
landlijst, landenlijsten en natuurlijk een lijst met wat ik allemaal
bij elkaar heb gezien. Ren ik achter elke vogel aan? Nee, dat dan
ook weer niet. Naast vogels kijken heb ik ook een sociaal netwerk
wat vogels wel leuk vindt maar nou ook weer niet zo leuk. Ik
heb een werkverplichting en ook nog een vervoerbeperking want
ik heb zelf geen auto. Een jaarlijst komt dan ook tot stand door
waar ik ben (met welke rede dan ook), vakantie, uitjes en doel
gerichte “buiten speel” trips.
Soorten die te ver weg zitten vallen vaak af maar ik moet zeggen
dat daar dan wel weer een gradatie in zit. Hoe meer de soort mij
aan spreekt hoe verder ik ervoor wil gaan. Een Scharrelaar zet
mij meer in beweging dan een klein bruin vogeltje. Maar dan
zijn er de soorten die en in de buurt zitten en niet al op mijn
lijstje staan en dan ook nog zo zeldzaam zijn dat ik dan bijna
wel verplicht bent om er heen te gaan. De Roodkeelnachtegaal
van Hoogwoud een paar jaar terug was bijvoorbeeld zo’n soort.
En net voor de Kerst van 2019 (23 december) was er een soort
die alle vakjes aantikte. De Kleine regenwulp! Broedt in noord
en noord-oost Siberië en overwinterd in noord Australië. Eén
had besloten om het dit jaar eens helemaal anders te doen en
deze werd opgemerkt in een polder tussen Schagen en Kolhorn.

Zeldzame wintergasten
 
Wel maar toch ook weer niet ?
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Bijzondere waarnemingen
WANNEER WAT WIE WAAR
27-12-2019 Vuurgoudhaantje Jan-Pieter de Krijger Grote Waal Hoorn

02-12-2019 Bloedrood meniezwammetje Tijs Knol Wijkpark Risdam-Noord

02-12-2019 Bokje Marco van der Lee Via Douwe, Koopmanspolder

02-12-2019 Stronkkokkenbrij Tijs Knol Wijkpark Risdam-Noord 

03-12-2019 Taxusrondknopmijt Tijs Knol Risdammerhout

05-12-2019 Groene Specht Ad Roobeek Lutjebroek

09-12-2019 30 Veldleeuwerikken Ad Roobeek Hoogkarspel

09-12-2019 Goudknopje Douwe Greydanus Waterberging Twisk

11-12-2019 2 Baardmannetjes Ad en Fred Lutjebroekerweel

12-12-2019 16 Middelste Zaagbekken Ad en Fred IJsselmeer Andijk

12-12-2019 Jufferkraanvogel Douwe Greydanus Wijzenddijkje

13-12-2019 Hermelijn Douwe Greydanus Andijk

18-12-2019 Slechtvalk Ad Roobeek Hoogkarspel

18-12-2019 4 Vuurgoudhaantjes Fred Weel Egboetswater

19-12-2019 100 Toendrarietganzen Ad Roobeek Lutjebroek

20-12-2019 4 Ransuilen J. Schut Benningbroek

23-12-2019 2 Casarca's Fred Weel Waterberging Twisk

29-12-2019 10 Ransuilen Jan-Pieter de Krijger Berkhout

29-12-2019 Roerdomp Ad en Fred Lutjebroekerweel

30-12-2019 221 Grote Zilverreigers Ad en Fred Lutjebroekerweel

30-12-2019 2 Baardmannetjes Douwe Greydanus Waterberging Twisk

30-12-2019 Cetti's Zanger Douwe Greydanus Waterberging Twisk

04-01-2020 Roodborsttapuit Ad en Fred Lutjebroekerweel

08-01-2020 Cetti's zanger Ad en Fred Lutjebroekerweel

08-01-2020 5 Waterpiepers Fred Weel Lutjebroekerweel

09-01-2020 Ruige dwergvleermuis Douwe Greydanus Egboetswater

10-01-2020 Smelleken Ad Roobeek Lutjebroekerweel

10-01-2020 Witgat Ad Roobeek Lutjebroek

13-01-2020 Slechtvalk Douwe Greydanus Polder de Kolk van Dussen

18-01-2020 Roodkeelduiker Ad en Fred IJsselmeer PWN

18-01-2020 2 Oeverpiepers Ad en Fred IJsselmeer Stoomgemaal

18-01-2020 4 Kuifduikers Ad en Fred IJsselmeer Nesbos

18-01-2020 8 Geoorde Futen Ad en Fred IJsselmeer Nesbos

19-01-2020 2 Grote Mantelmeeuwen Douwe Greydanus Zeevang 

19-01-2020 12 Kleine Zwanen Douwe Greydanus Zeevang

20-01-2020 2 Pontische Meeuwen Ad en Fred Andijk Vleetweg

26-01-2020 Geelpootmeeuw Ad Roobeek Lutjebroek

01-02-2020 Veldmuis Douwe Greydanus Oostwoud

04-02-2020 Tjiftjaf Ad Roobeek Lutjebroek

08-02-2020 Vuurgoudhaantje Ingrid Noome Grote Waal Hoorn

09-02-2020 Roodhalsfuut Douwe Greydanus Andijk

12-02-2020 2 Pontische Meeuwen Ad en Fred Enkhuizen Krabbersgat

15-02-2020 Nathusiusdwergvleermuis Douwe Greydanus Egboetswater

18-12-2020 3 Ruige dwergvleermuizen Douwe Greydanus Egboetswater
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Adressen afdeling Hoorn/West-Friesland

Bestuur 
Voorzitter 
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020,
E: voorzitter@hoorn.knnv.nl
Secretaris
Egbert Baars, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker
T: (0229) 24 95 46, E: secretaris@hoorn.knnv.nl
Natuurhistorisch secretaris
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
T: (0229) 23 97 24, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Penningmeester & Ledenadministratie
Eric de Vroome, Veenrug 17, 1687 WN Wognum
M: 06 301 77 933, E: penningmeester@hoorn.knnv.nl
Rekeningnummer: NL50 RABO 0121 7968 17
Leden
Tineke Horstman-Kooijman, James Grievelaan 6
1695 HX Blokker, T: (0229) 23 53 35, E: tineke_koo@hotmail.com
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl
Roel Kemmers, Boekerij 32, 1695 JB Blokker
T: (0229) 29 82 08, E: rkemmers@kpnmail.nl

Coördinatoren 
Insectenwerkgroep
Henny van der Groep, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker
T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl
Plantenwerkgroep
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl
Vogelwerkgroep
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl
Waterlevenwerkgroep
Vacature
Zoogdierenwerkgroep
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 zomernummer: 1 juni 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 € 36,00 per jaar)

- Gezinslid (meer dan 1 persoon op hetzelfde adres € 47,00 per
jaar)

- Jeugdlid (tot en met het jaar waarin je 25 wordt: € 20,00 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:

 


