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In deze vervelende tijden vinden wij, het bestuur van KNNV, afd.
Hoorn/West Friesland, het belangrijk om onze leden snel van
recente ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Zo kan het de
komende maanden gebeuren  dat we geplande activiteiten
moeten uitstellen of annuleren. Vanzelfsprekend worden dege
lijke gebeurtenissen op de website vermeld, maar daarnaast
willen we de mogelijkheid hebben om de leden per e-mail te
informeren.
Wij verzoeken alle leden die een e-mail adres hebben om het
actuele adres door te geven aan de penningmeester/ledenadmi
nistrateur; penningmeester@hoorn.knnv.nl. Alvast bedankt !   
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Voorwoord Inhoud
Alles anders !?
 
We zijn even flink door elkaar geschud door de natuur. Als we
aan natuur-beleven denken, één van de doelstellingen van onze
KNNV, denken we niet direct aan virussen, maar toch zijn deze
ook deel van de natuur en ze hebben onze mogelijkheden om
van wat wij meestal met ‘natuur’ bedoelen duidelijk veranderd.
Geen excursies meer, en dat nog wel in dit mooie jaargetijde,
zaagt wel flink aan de stoelpoten van ons verenigings-bestaan.
Maar wat heerlijk dat we in een omgeving wonen waar je heel
makkelijk en snel in een mooie omgeving bent. Meestal is dit
geen spontane natuur, maar er is de laatste jaren heel wat aan
zogenaamde natuurontwikkeling gedaan in combinatie met
waterberging en daar maakt de natuur gretig gebruik van.

Ik ben zelf iemand die redelijk vaak op reis gaat, hoewel zelden
echt ver weg. Nu ik gedwongen in eigen omgeving blijf, geniet
ik er van om de ontwikkeling van de natuur in de buurt op de
voet te kunnen volgen en realiseer ik me hoe lang ik dat niet zo
gedaan heb.

Hoewel we vanaf juni met meer mensen bij elkaar mogen komen
(zolang we op 1,5 meter afstand van elkaar blijven), hebben we
als bestuur toch besloten nog geen excursies te organiseren. Het
lijkt ons namelijk heel moeilijk om afstand te bewaren als je iets
leuks ziet, je hebt dan toch de neiging om dat allemaal tegelijk
te willen zien en er is maar één plek het beste, dan kruip je toch
heel gauw te dicht op elkaar.
Wat je wel goed kan doen is met z’n tweeën ergens inventarise
ren. Neem contact op met iemand in jouw werkgroep die in de
buurt woont en ga samen op pad.
Heb je mooie natuurbelevenissen, deel ze in je werkgroep en/of
geef ze door aan het Hoornblad, zodat we er allen in kunnen
delen.
Verderop in dit blad kun je lezen dat onze lezingen in het najaar
wel door zullen gaan, maar zoals alles op de wijze van ‘het
nieuwe normaal’; meestal zal het aantal bezoekers net teveel
zijn om afstand te houden, maar om daarover te waken zal je je
moeten opgeven.

Iets anders: de landelijke KNNV heeft een groepje opgericht dat
zich bezig houdt met een toekomstvisie voor de KNNV, ik maak
daar zelf ook deel van uit. In het kader daarvan ben ik benieuwd
wat je aantrekt in de KNNV, wat brengt je ertoe om in dit gezel
schap met natuur bezig te zijn en ook eventueel wat je mist. Mail
het mij alsjeblieft.

Om terug te komen op het begin: de manier waarop we de natuur
intrekken is anders, de natuur en onze liefde ervoor niet en de
behoefte aan actieve mensen ook niet.
Geniet deze zomer van onze mooie natuur !
 
Anneloes ter Horst
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Agenda
 
In verband met de Covid 19 crisis zijn er tot 1 september geen binnen- en buitenactiviteiten.
De hierna vermelde activiteiten gaan uitsluitend door als de van overheidswege afgekondige maatregelen dit toelaten

Algemene activiteiten

 

September     pagina

maandag 9 Lezing 3

donderdag 10 Bijeenkomst vogelwerkgroep 6

maandag 21 Bijeenkomst insectenwerkgroep 4

Oktober      

donderdag 8 Bijeenkomst vogelwerkgroep 6

maandag 12 Lezing 3

Lezing Ecologisch natuurbeheer in de stad

12 oktober komt Peter Bulsing een lezing verzorgen over ecolo
gisch natuurbeheer in de stad. Wat hem ergert is dat het bij het
overheidsgroenbeheer vrijwel overal gaat om de botanische
rijkdom en dat deze de insecten en andere geleedpotigen dient.
Daar valt heel wat over op te merken. Uitgangspunt bij het
overheidsbeleid zou de levenscyclus van de geleedpotigen
moeten zijn. Zo kom je vanzelf bij een flora terecht met een grote
soortenrijkdom. Het ontbreekt bij de meeste overheidsgroenbe
heerders aan entomologische kennis; het zijn floristen die met
hun beheer veel schade aanrichten aan de (soorten)rijkdom aan
geleedpotigen.

Volgens Peter moet dat snel veranderen en dat kan. De spil van
het bestaan van alle organismen is de eerste orde van de consu
menten en die bestaat voor 80% uit geleedpotigen. Zij eten van
gewassen met bestuiving als tegenprestatie. Vele zijn ook redu
centen en dragen daardoor bij aan de voedselvoorziening voor
de flora, de producentenorde. Gezamenlijk vormen zij direct of
indirect de basis van het bestaan van alle hogere organismen, de
mens incluis. Op de mens na beseffen alle organismen dat. Ze
consumeren dan ook zoveel, dat er voldoende overblijft om ook
in de toekomst een bestaansmogelijkheid te hebben. Een mooi
voorbeeld van sociaal gedrag.
 

Lezing over libellen

7 september komt Harm Niesen ons vertellen over libellen.
Libellen zijn er in twee behoorlijk verschillende groepen. De
echte libellen of Anisoptera en de juffertjes of Zygoptera. De
juffertjes zijn kleiner en in staat hun vleugels langs hun lichaam
op te vouwen. De grotere echte libellen kunnen dat niet. De
laatste jaren is de belangstelling voor de libellen sterk toegeno
men. Dat heeft verschillende oorzaken, waarvan de belangrijkste
waarschijnlijk de sterk toegenomen hoeveelheid goede litera
tuur is. Vroeger moesten we het doen met zwart-wit stenciltjes
die buitengewoon afschrikwekkend werkten.

Het vooroordeel dat met name juffertjes heel lastig zijn te de
termineren, werd daardoor zeer aangemoedigd. Terwijl de de
terminatie eigenlijk bijna altijd eenvoudig is. Want niet alle
soorten zijn overal en niet in alle seizoenen aanwezig, Tel
daarbij op dat wij tegenwoordig de beschikking hebben over
eenvoudige middelen om goede foto's te maken en het leven van
de liefhebber is zoveel eenvoudiger dan in de vorige eeuw. En
het is een beetje gemeen om te zeggen, maar in de kop van onze
provincie is het leven van de libellenliefhebber helemaal een
voudig. Zoveel soorten zullen we hier niet tegen komen...; de
soorten die gebonden zijn aan stromend water, de soorten die
gebonden zijn aan hoogveen of vochtige heide. Maar toch, van
de 78 soorten die we in Nederland hebben kunnen we er in onze
provincie meer dan 40 aantreffen. En elk jaar komen daar door
de klimaatverandering één of twee bij. Genoeg om de liefhebber
langdurig bezig te houden.
 

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.
Voor deelname aan de lezing is aanmelding vooraf bij Jan-Pieter de Krijger verplicht. Zonder aanmelding geen toegang ! Het
maximum aantal deelnemers is 30.
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Insectenwerkgroep

Mededelingen
Op 20 mei heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe
biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur weer enigszins
te herstellen. De aanpak is om de oorzaken van het verlies aan
biodiversiteit aan te pakken. Het is een ambitieus plan, maar het
stemt de natuurliefhebbers waarschijnlijk hoopvol dat er einde
lijk actie wordt ondernomen. Iedereen die zich bezig houdt met
de flora en fauna weet dat de natuur behoorlijk uit zijn even
wicht is. Nu nog afwachten of de Provincie en de gemeenten zich
hier aan gaan houden want door de Corona is iedereen er na
tuurlijk financieel behoorlijk op achteruit gegaan. Wij kunnen
hooguit met nadruk verwijzen naar deze plannen! Wil je het
hele rapport lezen, kijk dan: https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/nl/ip_20_884

Dagvlinderproject
Ach, ach wat een treurnis. Het mei dipje sloeg toe en dus waren
er weinig vlinders te zien. Ja het Kleine koolwitje dartelt rond
en af en toe zien we het Klein geaderde witje of wat andere
soorten. Gelukkig zagen we met z’n allen een bijzondere hoe
veelheid Oranjetipjes in maart en april. Ook zag men in de
Kloostertuin een Grote vos. Nou misschien zien we die wat vaker
de komende maanden. Het is een vlinder die in het Zuiden re
gelmatig gespot wordt. In de zomermaanden gaan we vast wat
meer vlinders zien dus vol verwachting klopt ons hart en dan
zit onze mailbox weer vol met vlinders. En wanneer je met de
fotowedstrijd meedoet kun je tegelijkertijd alle getelde vlinders
meesturen voor het project.

Vlinderfotowedstrijd
Af en toe komen er foto’s binnen. Dankzij het Noord-Hollands
Dagblad is iedereen attent gemaakt op de wedstrijd. Ook staat
het duidelijk aangekondigd op de voorpagina van onze website.
Dat draagt zeker bij. Foto’s maken van de 19 vlindersoorten is
leuk, ja je moet wat geduld hebben want ze vliegen weg, maar
in de tuin op de vlinderstruik kun je Kleine vos, Dagpauwoog,
Gehakkelde aurelia, Koolwitjes, Distelvlinder vinden! En die zijn
bijna tam!

Argusvlinder project vlinderstichting: Landelijk
De afgelopen jaren doet de insectenwerkgroep mee met de Argus
tellingen in mei. In onze regio hebben wij op 17 mei 4 Argus
vlinders gezien. 2 op ’t Gouwtje (dijkje) en 2 op het Sellecum
fietspad richting kerkje. Landelijk zijn er ondanks de Corona
door veel vrijwilligers slechts 71 Argusjes geteld. Dat is natuur
lijk niet best, Zie ook
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?ms
g=26227

Libellen en juffers
Aan het einde van de maand mei vlogen er weer aardig wat
juffers en libellen zoals de Grote roodoogjuffer, Azuurjuffer, en
gelukkig weer aardig wat Lantaarntjes, Gewone oeverlibellen en
Vroege glazenmakers. Dat gaat tot nu toe wel goed.
Wat de overige insecten betreft waren er weinig zweefvliegen,
Wilde bijen en hommels, maar gelukkig nemen die toe met het
warme zonnige weer.Toch was de mei qua vlinders en insecten
een maand met een dip te noemen.

Helaas staan vrijwel de meeste activiteiten stil door Corona,
wanneer hier verandering in komt staat dit vast in de nieuws
brief. Individueel tellen of met je partner kan natuurlijk altijd.

De volgende werkgroepbijeenkomst is hopelijk weer op 21 sep
tember, van 20:00-22:00 uur (Suyderbraeck). Aanmelden is
verplicht bij de coordinator,T: (0229) 24 95 46, E: henny@wa
tersnuffel.nl. Het is even afwachten hoe we dat gaan doen, maar
het aantal deelnemers is in ieder geval beperkt tot 15..

Wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact op
met mij. T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.

Henny van der Groep
 

Zweefvlieg, foto: Henny van der groep

Hommel, foto: Henny van der Groep
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Bont Zanoogje, foto: Marjan van den Braak

Gehakkelde Aurelia, foto: Ted van der Bruggen

Oranjetipje, foto Marjan van den Braak

Blijf “bij” ons

Bijtje, bijtje, ik heb je al vijf maanden niet gezien
maar vandaag is het vijftien graden en ik zie er nu al tien

We zien je steeds meer in mindere maten
de biologen onder ons hadden dat al langer in de gaten

Want wat niet iedereen deelt
is dat je een belangrijke rol in ons leven speelt

Je zorgt niet alleen voor honing, maar ook voor meer eten
jij zorgt voor bestuiving en zonder bestuiving kunnen we veel
soorten groenten vergeten

De bij, eerlijk gezegd, we kunnen niet zonder
eigenlijk zijn ze toch best bijzonder.

Nikki Jansen (12 jaar)

Gedicht
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Vogelwerkgroep

Inleiding
De natuur tikt de mens op de vingers met het coronavirus en
dan wel over de gehele wereld. Alles werd stilgelegd dus ook al
onze activiteiten konden niet meer plaatsvinden. De gejaagde
wereld kwam volledig tot stilstand en tot bezinning. Merkbaar
was dat de luchtkwaliteit verbeterde waardoor zelfs de torenflats
in de drukste wereldsteden weer zichtbaar werden tegen een
strakke blauwe lucht.         
Drukbevaren wateren werden helder waardoor de vissen en
ander waterleven zichtbaar werden. Wat moet dat een verade
ming zijn voor de bewoners die daar naar zuivere lucht snakten.
Het verkeer en vliegtuiglawaai verstomde waardoor de mens
zelfs weer vogelgeluiden kon horen. Iedereen werd aan de op
hokplicht gehouden.
Hoe verder ?, ja dat weten wij nog niet, eerst maar zien te
overleven en dan alles goed bekijken hoe de samenleving dan
ingepast gaat worden. De geplande activiteiten zullen wij dan
voor het volgende jaar bewaren.

 
Inventarisatie
Gebieden kunnen wel in kaart gebracht worden omdat eenieder
apart er op uit kan trekken. Het weer was ook zodanig warm en
droog dat er toch weer van alles te beleven viel. Weidevogels
hadden het zwaar, doordat het te droog was konden deze weer
moeilijk bij het leven onder de grond komen.

 
Huiszwaluwen
De Huiszwaluwen trekken zich nergens wat van aan en komen
weer hier om te nestelen en hun jongen groot te brengen.

Ruim twintig jaar telde de heer Theo Konijn uit Warder de
Huiszwaluwen in zijn omgeving. Helaas blijkt dat de leeftijd zijn

tol begint te eisen. Wij zijn Theo dankbaar voor zijn jarenlange
inzet om ze op de kaart te zetten. Theo blijft Warder nu nog
tellen maar voor Hobrede, Kwadijk en Middelie wordt iemand
gezocht die dat op zich wil nemen. U kunt zich bij mij aanmelden
voor vragen en hopelijk dat er iemand is die dit deel op zich wil
nemen zodat wij alles weer gedekt hebben.

De aanvraag om een bijdrage voor de huiszwaluwtil op het Skik
terrein in Hoogkarspel bij Groen Fonds 2020 via Landschap
Noord-Holland is helaas afgewezen. Er werd maar liefst in totaal
voor € 630.000 aangevraagd terwijl er € 102.000 beschikbaar
was. Er kwamen 100 aanvragen binnen waarvan er 34 werden
gehonoreerd. Jammer dat wij buiten de boot vielen.
 

Binnenbijeenkomsten
Donderdag 10 september staat de eerste binnenbijeenkomst van
de vogelwerkgroep gepland, maar gezien de huidige omstandig
heden is het nog niet helemaal zeker of deze doorgaat. Houd
daarom alle berichten goed in de gaten. De daarop volgende data
zijn 8 oktober en 12 november. De bijeenkomsten worden ge
houden in het wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1.

Hoorn. Zaal is open om 19:45 uur aanvang 20:00 uur tot ongeveer
22:00 uur. 
Voor deelname aan de werkgroep is aanmelding vooraf bij de
coordinator verplicht, T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quick
net.nl. Het maximum aantal deelnemers is 15. Zonder aanmel
ding geen toegang.
 
Tekst en foto’s: Douwe Greydanus
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Bruine kiekendief (man), foto: Peter Wimmers Bruine kiekendief (vrouw), foto: Peter Wimmers

Grote bonte specht, foto: Ted van der Bruggen Geoorde fuut, foto: Peter Wimmers

Groenling, foto: Ted van der Bruggen

Witte kwikstaart, foto: Roel Kemmers
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Avonturen van de Scholekster

Vallen en opstaan
 
Door het coronavirus zijn alle trainingen en wedstrijden van de
clubs afgelast. Op de velden van SEW Nibbixwoud heerste grote
stilte en kozen Scholeksters voor het veld met kunstgras. Geen
mooi kuiltje kunnen graven, dan maar wat materiaal als afschei
ding er omheen neerleggen zodat andere Scholeksters die er ook
rondscharrelden dit kunnen zien als mijn plekje.

Dhr. Ursem, een van de vrijwilligers van de club belde mij op
met de dreigende verstoring van het Scholeksternest in het
vooruitzicht.  Plots gaf Den Haag namelijk het sein dat het
oranje licht naar groen oversprong. De clubs mogen op afstand
van 1,50 mtr. met de jeugd alvast te beginnen met de training,
dus ook uitgerekend op dit veld, wat nu ? 
                                                                                                                          
Je gunt een ieder na een lange periode van thuis zitten weer wat
meer vrijheid. Na beraad om het nest te verplaatsen is besloten
dit in stappen uit te voeren. Er werd een bodem van een hang
basket onder de eieren geplaatst. Na wat twijfel ging het
vrouwtje er toch op zitten en werd later afgewisseld door het
mannetje.

Intern werd met het bestuur en trainers overleg gepleegd en is
besloten om de training verder weg van het nest uit te voeren
en met succes. Vermoedelijk waren de eieren al bijna uitgebroed
en na een paar dagen was alles van het veld af, mooi opgelost !
 

In Andijk kozen de Scholeksters voor het platte dak van huize
Sorgvliet dat bekleed is met stenen. Voordeel is dat predatoren
zoals zoogdieren ze niet kunnen pakken. Maar na een of twee
weken roepen de ouders het jong en springt het jong naar bene
den en dan wordt het oppassen. In dit geval stond een van de
ouders het jong te roepen boven op een auto.

Het jong liep ervoor tegen de gevel. Uiteindelijk kwam door veel
roepen het jong bij de auto’s vandaan.

Overvliegend lukte het om met elkaar het grasveld te bereiken
en daar eerst maar aansterken.
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Oeverzwaluwen, foto: Tinneke Horstman - Kooiman

Oeverzwaluwen in het Drachterveld
 
De Oeverzwaluwen in het Drachterveld zijn druk bezig met het graven van hun nesten. 
Van al dat gegraaf word je moe en dan ga je met je medebewoners even uitrusten.
 

Hier vlakbij zijn bouwactiviteiten vanwege een nieuw zorgcen
trum, dus erg onrustig om daar te blijven. Toen maar aan de
wandel richting het voormalige voetbalveld dat door de Schol
eksters gebruikt werd om voedsel op te halen en naar het dak
te transporteren. Ook dat verliep niet helemaal volgens plan van
de ouder doordat steeds veel wandelaars op deze weg liepen.
Daar moest het jong door een hek en wanneer ze achter het hek
was kwam er net weer iemand aan lopen of fietsen. Maar door
de mensen tegen te houden lukte het om de oversteek te wagen.
 

Om 19:00 uur liep op de Beldersweg een Scholekster te roepen
en de kleine liep aan de andere kant van de sloot en ja hoe kom
je daar over? Gelukkig wist moeder of vader (ik kan het verschil
zo niet zien) de kleine over de dam te lokken en de weg over te
steken. Snel werd er toen voor gekozen om een leeg bloemkool
veld op te gaan waar later het jong prinsheerlijk onder de
vleugels van moeder zat op te warmen.                                       
                                                                  

Tekst en foto's: Douwe Greydanus.
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Plantenwerkgroep

Klein hoefblad, foto: Anneloes ter Horst

Knopherik, foto: Anneloes ter Horst

Tja, wat zal ik er van zeggen: in ieder geval niet dat we gezamen
lijk zulke leuke waarnemingen hebben gedaan.

We zijn nog 1 keer begin maart als werkgroep op stap geweest,
met het idee dat het buiten toch wel mogelijk zou zijn om afstand
te houden (het was toen nog niet verboden om met meer dan 3
mensen bijeen te zijn), maar hoe fijn we het allemaal ook vonden
om samen van de natuur te genieten, het bleek lastiger dan
gedacht.

De natuur gaat door en daar kunnen we allemaal van genieten,
maar in groepsverband zit er even nog niet in. Wat we wel als
werkgroep kunnen doen is elkaar laten delen in wat we zien in
de natuur.
Nu we allemaal redelijk dicht in de buurt van huis blijven, zien
we ook wel meer natuur van dichtbij. En ook doodgewone
planten als Pinksterbloem en Dotterbloem zijn heerlijk om te
zien. En een heleboel pluizebolletjes van uitgebloeid Klein
hoefblad blijkt nu ook opeens een mooi gezicht.

Zelf zag ik half maart op de Wogmeerdijk in de buurt van
Spierdijk een plant die ik niet kende, en wat Knopherik bleek te
zijn, en kruisbloemige met hele langgerekte kroonbladeren,
meestal geel met een paars streepje, maar soms (zo ook hier) wit
met paars streepje.

Op moment van schrijven (is bij versturen van het Hoornblad
alweer voorbij) beginnen de Rietorchissen te bloeien, de eerste
zijn al gezien in het Drachterveld.
Wat nog wel kan is samen met één ander persoon een stuk in
ventariseren. Dat zal een ieder echter zelf moeten organiseren;
doe je zoiets geef dan alsjeblieft wel je bevindingen door aan mij,
zodat het in ons verenigingsarchief kan komen. Hoe meer we
weten van de natuur in onze omgeving hoe beter we deze kunnen
beschermen.
Aangezien we bijna allemaal in een bebouwde omgeving wonen
komt hier misschien het net uitgekomen boek, Stadsflora door
Ton Denters, goed van pas. Het geeft een heel goed beeld van
wat er allemaal in onze steden (en soms ook dorpen) aan speci
ale, vaak extra warmte-minnende planten voorkomt. Ook de
geschiedenis van de inburgering van veel planten wordt behan
deld, heel interessant. Wat ik heel handig vind, is dat allerlei op
elkaar lijkende en in de zelfde omgeving voorkomende planten
bij elkaar zijn gezet, bijv. blauwe gazons (alle blauwige planten
die daarin kunnen voorkomen), lage muur- en straatklokjes,
hoge straatklokjes etc, alles keurig ter vergelijking bij elkaar. Ik
vind het echt een aanrader.
En zoals ik ook al in het voorwoord schrijf: geniet deze zomer
van onze natuur nabij !

Anneloes ter Horst
Rietorchis, foto: Roel Kemers
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Maaiers gezocht

Tot nu toe verzorgden Ben Pronk en zijn broer altijd het maai
werk op het Landje van Naber. Helaas is Bens broer onlangs
overleden, zodat het maaiwerk door anderen moet worden uit
gevoerd.

Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die 2x per jaar willen
maaien op het Landje van Naber met de één-assige maaier, na
hiervoor een cursus te hebben gehad van Landschap Noord-
Holland. Het zou fijn zijn als zich hier een aantal mensen voor
opgeven, dan zitten we niet zo gauw zonder maaier.

Inlichtingen en/of opgave  bij Jan Pieter de Krijger, secretaris of
voorzitter.

Zoogdierenwerkgroep

Vanaf maart hebben Douwe Greydanus en ondergetekende voor
de gemeente Hoorn de vleermuiskasten gecontroleerd. Dit doen
wij één keer per maand. Dan gaan wij ook langs de plekken die
wij geschikt vinden, waaronder een ecologisch bedrijf. Het re
sultaat van deze monitoring volgt in het jaarverslag.

Het voorlaatste weekend van mei was er de nationale tuin-vleer
muistelling. Als je daar aan mee gedaan hebt, wil je dan de ge
gevens aan ons doorgeven?

In de afgelopen periode ben ik een benaderd door mensen die
een vleermuis in hun dak hebben gevonden. Ze wisten niet goed
wat ze ermee aan moesten. Ze hadden de vleermuis in een emmer
gedaan waar hij niet meer uit kon. Hij was daarmee wel goed te
vervoeren. Ik ben naar de plek gereden om te kijken wat het is.
Ik heb daar bijgaande foto gemaakt.

Laatvlieger, foto: Fred Weel

Na de boeken te hebben geraadpleegd kwam ik tot de conclusie
dat het een Laatvlieger is. De naam is niet geweldig gekozen want
deze vliegt in onze omgeving ongeveer als eerste uit zijn verblijf
om te gaan jagen.
Zoals je op de foto kunt zien is deze behoorlijk groot en hebben
echt scherpe tanden, dus dien je deze niet met blote handen te
pakken. Deze soort kan namelijk ook hondsdolheid overbren
gen.
Een ziekte (of infectie) die van gewervelde dieren op mensen kan
worden overgebracht is met een duur woord een zoönose. Ook
het corona-virus (COVID-19) is zo’n zoönose.
 
Ook de komende periode ben ik actief met het vleermuisonder
zoek. In verband met de corona-pandemie doe ik dit onderzoek
voornamelijk alleen. Als je in de toekomst wel mee wilt doen
geef dan ondergetekende een seintje. Natuurlijk zijn verder alle
waarnemingen (ook slachtoffers) welkom. Geef ze door aan onze
natuurhistorische secretaris.
Er zijn tot oktober geen binnen-bijeenkomsten. Voor wat excur
sies betreft, zie de website van de KNNV of volg het nieuws in
de nieuwsbrief.
 
Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht
bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.

Fred Weel
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De Vooroever bij Onderdijk
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Hoe komen we de Coronatijd door ?

We wandelen en fietsen, want beweging is belangrijk. Zo lopen
we dan door straten waar we nooit komen en ontwijken we onze
medemens, als die er al is. Wel zien we de flora veranderen. Eerst
tuintjes met Tulpen en Narcissen, daarna met bloeiende Sering
struiken en het begin van de bloei van bodembedekkers zoals
Campanula’s, Ooievaarsbekjes en zo meer. In het Julianapark
bloeien de Meidoorns, de Vogelkers en de Kornoeljes, dat het een
lieve lust is.
Wat echter verrassend is, is de flora tussen de straatstenen. Zo
zien we  Kandelaartjes op het Venidse, de Kleine pimpernel langs
de Schellinkhouterdijk, de Inkarnaat klaver op een stukje grond
langs Achter de Vest (deze is waarschijnlijk ingezaaid)  en de
mooie gele bloempjes van de Stijve klaverzuring op het Gerrits
land, die alleen maar de heldergele bloempjes laten zien als het
zonnig is.

Tot onze verbazing zien we ook nog een IJsvogeltje bij de ijsvo
gelwand in het Julianapark, geweldig wat een tref!
Soms komen we ook KNNV-ers tegen, zoals bij onze fietstocht
op zoek naar vlinders, die geteld worden al fietsende voort, om
af en toe even stil te staan om ze te noteren, want anders wordt
het niets. Het zijn dan ook meestal de Koolwitjes spec. Of als we
in de buurt zijn van de oeverzwaluw wand bij het Drachterveld,
of gewoon in de supermarkt!
De vakantie wordt dit jaar: ”Lekker weg in eigen land”, dus hopen
we op mooi weer met af en toe een buitje (liefst ’s nachts) en
genieten van de natuur.

 
Yvonne van der Hulst.

Geranium

Kandelaartjes

Vertrouwen in de toekomst

Het is 11 april. Wij nemen afscheid van mijn 92-jarige moeder.
De condoleance is aan huis.De kleinkinderen struinden wat door
de boomgaard.
"Oma wat kunnen wij doen?" Ga maar op zoek naar het eerste
Oranjetipje van dit jaar in West-Friesland. Daarbij dacht ik dat
ze voorlopig wel even bezig zouden zijn, maar na enige tijd
kwamen ze terug met de door de vader gemaakte foto van de
Oranjetip in de brandnetels aan de slootkant. Elize (9) zag de
vlinder als eerste, Kevin bevestigde de waarneming. "Er zit ook
een Buizerd op een hoge paal bij de paardenbak van de buren.
Kom je mee?"

Het is 20 mei. Sabine (25) en Kevin (10) struinen langs de dijk bij
de molen van Schellinkhout.
In de sloot daar heel veel kikkers. Tegen de binnenkant van de
dijk, tussen de Boterbloemen en de Madeliefjes, in het gras een
Blauwtje en later nog een en nog een derde die even rustig gaat
zitten. Precies lang genoeg voor een foto voor oma. "Oma, is dit
blauwtje bijzonder?"
Er zijn veel Koolwitjes en een Kleine vos. In het natuurgebied
buitendijks zien ze Kieviten, Grauwe ganzen met jongen, een
paar Canadese ganzen en een Grutto met 3 jongen. Wat niet zo
leuk was waren de Kauwen en de Meeuwen boven het Grutto-
gezin. "Maar dat is de natuur", zegt Kevin.
Het Icarusblauwtje was de topper van het uitstapje.

Het is 23 mei. Kevin en Elize zijn aan het peddelen door de sloot
aan de Koewijzend. Daar drijft een vis. Wel een speciale, want
hij is erg oranje. In het schepnet mee naar huis voor......deter
minatie door oma. Maar deze oma weet ook niet alles. Met een
boek over zoetwatervissen komen we uit op een karperachtige,
een Goudwinde.

Met zoveel opmerkzaamheid van deze kleinkinderen krijg je
toch vertrouwen in de toekomst?!

Aafke Bruijn.
 

Verhalen uit de Coronatijd
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Bijzondere waarnemingen
WANNEER WAT WIE WAAR

07-03-2020 68 Grote Zilverreigers Lutjebroekerweel Fred Weel

19-03-2020 Houtsnip Weidemolen, Hoorn Jan-Pieter de Krijger

19-03-2020 Jufferkraanvogel Drachterveld Tineke Horstman

21-03-2020 186 Grutto's Waterberging Twisk Fred Weel

24-03-2020 Roerdomp Lutjebroekerweel Fred Weel

24-03-2020 5 Waterrallen Lutjebroekerweel Fred Weel

25-03-2020 2 Ooievaars Het Oude Ambacht, Hoorn Jan-Pieter de Krijger

25-03-2020 Havik Het Oude Ambacht, Hoorn Jan-Pieter de Krijger

26-03-2020 2 Waterpiepers Tersluis Fred Weel

28-03-2020 Steenuil Andijk Douwe Greydanus

31-03-2020 2 Geoorde Futen Andijk Douwe Greydanus

31-03-2020 Roodhalsfuut Andijk Douwe Greydanus

02-04-2020 4 Toppers Andijk Douwe Greydanus

05-04-2020 Bokje Drachterveld Tineke Horstman

05-04-2020 750 Goudplevieren De Nek Fred Weel

08-04-2020 Cetti's Zanger Lutjebroekerweel Fred Weel

09-04-2020 Beflijster Waterberging Twisk Douwe Greydanus

10-04-2020 Citroenvlinder Weidemolen, Hoorn Jan-Pieter de Krijger

13-04-2020 Ransuil Weidemolen, Hoorn Jan-Pieter de Krijger

14-04-2020 Tapuit Vooroever Douwe Greydanus

15-04-2020 6 Ruige dwergvleermuizen Egboetswater Douwe Greydanus

16-04-2020 Bont zandoogje Lijndraaier Michel Klei

16-04-2020 Havik Lutjebroek Ad Roobeek

18-04-2020 Grote Zilverreiger Weidemolen, Hoorn Jan-Pieter de Krijger

18-04-2020 Hermelijn Polder het Grootslag Douwe Greydanus

18-04-2020 34 Oeverzwaluwen Wijzenddijkje Douwe Greydanus

19-04-2020 Temmincks Strandloper Drachterveld Tineke Horstman

22-04-2020 Bosmuis Lutjebroek Ad Roobeek

23-04-2020 2 Snorren Polder het Grootslag Fred Weel

26-04-2020 Muurleeuwenbek Andijk Douwe Greydanus

26-04-2020 8 Dwergmeeuwen Lutjebroek Ad Roobeek

27-04-2020 Paap Drachterveld Tineke Horstman

03-05-2020 2 Smalle randwantsen Lutjebroek Ad Roobeek

04-05-2020 Kerkuil Koggeweg Tineke Horstman

05-05-2020 2 Braamsluipers Egboetswater Fred Weel

08-05-2020 Bosruiter Lutjebroek Ad Roobeek

09-05-2020 Bonte Vliegenvanger Zuiderdracht Tineke Horstman

13-05-2020 Agaatvlinder Andijk Douwe Greydanus

16-05-2020 Rode weekschildkever Andijk Douwe Greydanus

18-05-2020 Grote spinnende watertor Zwaag Ton Groen

18-05-2020 Lindepijlstaart Zwaag Ton Groen

20-05-2020  4 Argusvlinders Polder het Grootslag Douwe Greydanus

26-05-2020 26 Kleine roodoogjuffers Hoogkarspel Fred Weel

29-05-2020 Hommelnestmot Lutjebroek Ad Roobeek

30-05-2020 2 Blauwe schildwantsen Andijk Douwe Greydanus
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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.

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 herfstnummer: 1 september 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.
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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:

 

www.editoo.nl


