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Voorwoord
Het is vreemd hoe snel deze lente en zomer voorbij zijn gegaan,
in ieder geval voor mij. Ik had gedacht dat zonder alle (voor-)zo
merse excursies en langere reizen er veel tijd zou overblijven,
dat blijkt echter toch niet zo te voelen.
Helemaal geen excursies is ook niet het geval geweest, maar
zoals aangekondigd in het vorige Hoornblad niet georganiseerd
en aangekondigd, alleen op kleine schaal met werkgroep-leden.
Dit brengt mij meteen op een probleem dat ik begin te voelen:
hoe houden we het gevoel dat we als afdeling een groep vormen.
Met bovenstaande werkwijze houd je alleen direct contact met
een heel klein groepje en misschien met net ietsje meer mensen
via e-mail-uitwisselingen, maar een grote groep van onze leden
heeft alleen contact met onze KNNV-afdeling via Hoornblad en
eventueel Nieuwsbrief.
Bij het samenstellen van de zomer-editie van dit blad hadden we
het idee dat we in september bij de lezingen weer persoonlijk
contact konden hebben met maximaal 30 mensen. Hoewel het
wijkcentrum open is voor ons, zien we het zelf echter toch niet
zitten om in een slecht geventileerde ruimte met ook nog een
laag plafond bij elkaar te komen. De gemiddelde bezoeker van
onze lezingen is niet meer de jongste, om het zacht uit te
drukken, en met de weer toenemende corona-besmettingen
willen we geen risico lopen.
De lezingen gaan echter wel door en wel, in ieder geval tot en
met december, via een zoom-verbinding. Verderop in dit blad
staat een uitgebreider stuk over hoe dit werkt.
We zijn ons er van bewust dat niet alle leden hieraan kunnen
of willen meedoen, maar daar staat hopelijk tegenover dat het
voor anderen weer makkelijker is, je hebt geen reistijd of pro
blemen met vervoer. Mijn ervaring met andere organisaties is
dat zoomen toch ook een gevoel van saamhorigheid kan geven;
je ziet elkaar en kan ook met elkaar praten vooraf en na afloop
via de microfoon en gedurende de bijeenkomst via de chat-func
tie.
Voor de lezingen is het niet persé nodig dat je een camera en
microfoon functie hebt, vragen kan je ook via de chat-functie
stellen. Voor verdere uitleg daarover, zie het speciale artikel over
zoom.
De Plantenwerkgroep is van plan hun bijeenkomsten per zoom
te gaan houden.
Daarnaast hebben we gepland om maandelijks een soort mini-
lezingen aan te bieden, ook via zoom. Een lid van één van onze
werkgroepen behandelt een onderwerp dat interessant is, ook
voor niet werkgroep-leden. Deze mini-lezingen zullen plaats
vinden op de 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur en je kan
dezelfde link gebruiken als voor de gewone lezingen. De mini-
lezingen zullen ongeveer een half uur duren met daarna gele
genheid tot vragen stellen. De 1e zal plaats vinden op 20 oktober
met als onderwerp hommels en zweefvliegen. Zie ook bij de
agenda. Houd de Nieuwsbrief in de gaten, daar zullen de onder
werpen worden aangekondigd (en als je nog niet op de Nieuws
brief bent geabonneerd doe dat dan nu alsnog, het is een belang
rijke manier om onze leden snel te kunnen bereiken). Heb je
ideeën voor een onderwerp laat het ons dan alsjeblieft weten.

Het Hoornblad is het enige medium dat wij hebben wat alle leden
bereikt. Normaal gesproken staan hier vooral artikelen van
werkgroepen in, maar aangezien die niet normaal functioneren
zijn die stukjes over het algemeen een stuk kleiner geworden.
Het blad wordt verder opgevuld met mooie foto’s van de ons
omringende natuur, maar ook verslagen van wat individuele
leden aan natuur hebben beleefd kunnen hier goed een plaats
vinden. Stuur je belevenissen over de afgelopen tijd in, liefst met
foto’s.
Over dat laatste gesproken: in de nieuwsbrief werd ook al ver
schillende keren opgeroepen om foto’s in te zenden. Vanaf
september gaan we elke maand een ‘foto van de maand’ uitkie
zen, die een prominente plaats zal krijgen in de Nieuwsbrief en
op de Website.
Ik hoop dat we op deze manieren toch gezamenlijk een mooi
najaar kunnen hebben.
En ik hoop velen op zoom te ontmoeten.
PS: voor RABO-rekening houders, begin oktober kan er weer
gestemd worden op West-Friese clubs om geld te verdelen: stem
op ons en voor de overgebleven stemmen raden we het IVN aan!

Anneloes ter Horst
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Agenda
 
De hierna vermelde activiteiten gaan uitsluitend door als de van overheidswege afgekondigde maatregelen dit toelaten.

Oktober     pagina

maandag 12 Lezing natuur in eigen tuin 3

woensdag 14 Bijeenkomst Plantenwerkgroep 8

dinsdag 20 Mini lezing hommels en zweefvliegen  

November      

zaterdag 7 Werken op het Landje van Naber 3

maandag 9 Lezing Bargerveen  3

woensdag  11 Bijeenkomst Plantenwerkgroep 8

dinsdag  17 Mini lezing paddestoelen  

December      

maandag 7 Lezing invasieve soorten 3

woensdag 16 Bijeenkomst Plantenwerkgroep 8

dinsdag  15 Mini lezing korstmossen  

Algemene activiteiten

 Lezing Natuur in eigen tuin

De lezing van 12 oktober (powerpoint) "Natuur in de eigen tuin "
gaat over de manier, om meer spontaan dierenleven in de eigen
woonomgeving te stimuleren, met de nadruk op insecten.
Er worden enkele achtergronden uitgelegd en foto's van soorten
planten en dieren en van tuinen vertoont.
Het doel is om meer plezier aan de eigen tuin te beleven en om
een bijdrage te leveren aan de soortenrijkdom in Nederland.
Deze lezing wordt verzorgd door Dik Vonk.
 
Lezing Bargerveen
 
Voor de lezing van 9 november hebben we Marijn Nijssen bereid
gevonden. Marijn werkt bij Stichting Bargerveen en heeft eerder
eens een lezing over de Grauwe Klauwier verzorgd. Stichting
Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van
natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring,
ontwikkelen zij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe
samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. De le
zing van vanavond heeft als titel “Wat schaft de pot? Onderzoek
aan dieet en plooiaanbod bij bedreigde diersoorten” Voldoende
voedsel is een van de vereisten voor overleving en het krijgen
van nakomelingen. In natuurbeheer en bescherming komt hier
steeds meer aandacht voor. Maar hoe onderzoek je het dieet en
voedselaanbod voor soorten als Grauwe Klauwier, Zwarte specht
en Eikelmuis?

 

Lezing over invasieve soorten

De Tijgermug die allerlei ziekten kan verspreiden, de Japanse
duizendknoop die inheemse planten en de daarbij behorende
fauna verdringt, Halsbandparkieten die bomen beschadigen en
fruit aanpikken, exotische rivierkreeften die het slootleven
drastisch veranderen en nog veel meer mooie, hinderlijke,
schadelijke planten en dieren worden in deze lezing over het
voetlicht gebracht. Hoe komen ze hier, waarom doen ze het hier
zo goed, waarom zijn ze schadelijk, en wat kunnen we eraan
doen? Op al die vragen wordt antwoord gegeven tijdens de lezing
van 7 december die verzorgd wordt door Wilfred Reinhold. Hij
is sinds 2006 in zijn vrije tijd met het onderwerp bezig, en
voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten. Doel van
het platform is de introductie en verspreiding van invasieve
exoten zoveel mogelijk een halt toe te roepen.

Alle lezingen en mini lezingen zijn te volgen met behulp van Zoom. Voor de werking van Zoom: zie pagina 4 

Werken op het Landje van Naber.

Ook dit jaar kun je op de landelijke natuurwerkdag, 6 november, 
weer werken op het Landje van Naber. Er worden diverse
werkzaamheden verricht, die ter plaatse worden besproken.
Aanmelden kan op de site: www.natuurwerkdag.nl. 
Voor meer info kunt u terecht bij onze contactpersoon Jan-Pieter
de Krijger, T:(0229) 23 97 24, M: 06 216 95 992, E: n.h.secreta
ris@hoorn.knnv.nl.
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Unmute: De microfoon staat uit. Klik erop om de microfoon in
te schakelen.
 
Als je vragen wilt stellen, doe dat dan via de chatfunctie (midden
onder in beeld als je met je muis over je scherm beweegt en bij
tablet en smartphone als je het meest linkse stipje midden onder
aanklikt).
Naam instellen: aks je nog geen of de verkeerde naam bij je beeld
hebt staan, dan kan je dit wijzigen door op de stipjes in de
rechterbovenhoek van je plaatje te klikken; je krijgt dan een
menu waarin ‘rename’staat, klik daarop en je kan je naam wij
zigen.
Bij het inloggen kan ook om een naam gevraagd worden, vul die
svp in.

Vragen stellen:
In de balk onderin staat een ‘ballonnetje’, als je daarop klikt kan
je chatten, dat wil zeggen tekstberichten versturen of naar ie
dereen of naar een specifiek persoon.
Als je een vraag hebt stel hem dan op deze manier, de host zal
je dan wanneer het tijd is om vragen te stellen je unmuten. Je
krijgt dan in beeld: ‘host aks you to unmute’, dan moet je zelf
ook nog even unmute aanklikken. Na het stellen van je vraag en
het antwoord daarop graag zelf weer mute aanklikken.

Moet je eerst een Zoom-account aanmaken?
Nee, dat is niet nodig. Je hebt alleen de aanmeldlink nodig.
De link voor de lezingen is:
https://zoom.us/j/95298538057?pwd=Q1ZXR3JkT1BMb1pHYnA3
MEJrRWVrQT09
 
Meeting ID: 952 9853 8057
Passcode: LezingKnnv
 
Bij windows wordt via de link de software van zoom aangeboden
om te downloaden.
 
Het is echter wel aan te raden om zoom van tevoren te downlo
aden via zoom.us. Het schijnt zeker voor apple-gebruikers
handiger te zijn. Je computer herkent dan het programma
makkelijker.
Er wordt na het aanklikken van de link gevraagd of je zoom wilt
openen. Als je het programma hebt geïnstalleerd kan je eventu
eel ook openen door de meeting ID en passcode in te vullen.

Is Zoom veilig?
Er zijn veel veiligheidsissues geweest met Zoom, vooral met de
gratis versie dat is uitgebreid in de publiciteit geweest, wij gaan
echter werken via een betaald account. De Amerikaanse produ
cent van Zoom heeft inmiddels de lekken gedicht en de softwa
re verbeterd.
Heb je vragen, laat het dan even weten via voorzitter@hoorn.
knnv.nl.

Zoomen
 
Niet alleen insecten zoemen, onze hele afdeling gaat zoomen!

Zoals jullie in het voorwoord al hebben gelezen zullen onze le
zingen (en ook sommige werkgroep-bijeenkomsten) via zoom
plaats vinden.
Wat heb je nodig om hieraan deel te nemen?
Het prettigst is het om deel te nemen via een PC of laptop, maar
het kan ook via tablet of smartphone, zolang je maar een goede
internet verbinding hebt. Is je verbinding slecht (wat met wifi
nog wel eens wil gebeuren) dan bevriest je beeld soms en ook
het geluid wil wel eens heel gek gaan stotteren.
Om actief deel te kunnen nemen heb je een microfoon nodig
(laptop, tablet en smartphone hebben die) en een camera is ook
prettig (dan kunnen we elkaar ook zien), maar niet persé
noodzakelijk. Heb je alleen een PC zonder microfoon dan kan je
nog altijd wel de lezing bijwonen, maar alleen contact hebben
via de chat-functie (zie verderop).

Hoe kan je deelnemen?
Je krijgt een link. Als je die aanklikt krijg je software gestuurd
die je vervolgens moet installeren en daarmee kom je in de
‘wachtkamer’. Dit om de veiligheid te waarborgen. De ‘host’ laat
je binnen bij de lezing. Je bent dan direct online en ziet elkaar.
Als de camera’s en microfoons aanstaan zie je ook de andere
deelnemers en kun je met elkaar praten. Meestal moet je eerst
nog toestemming geven om het computergeluid te gebruiken of
aanklikken ‘audio via internet’ (links onder in beeld) en ook zelf
op het camera-icoontje klikken om die aan te zetten (naast mi
crofoon). Bij het begin van de lezing worden alle microfoons door
de host uitgezet.

Beeld en geluid
Controleer vooraf beeld- en geluidsinstellingen: staan de camera,
speakers en microfoon van je apparaat aan? Staat het volume
van je speakers goed?

Je kunt daarna zo nodig de instellingen van uw camera en geluid
in Zoom op deze manier instellen en controleren:
In de balk onderin met v.l.n.r. mute-stop video-invite enzovoorts,
zie je rechts van de knop Mute een knop met pijltje naar boven:
klik op het pijltje en er verschijnt een menu waarmee u de in
stellingen kunt testen (Select a microphone/Select a Speaker/Test
Speaker and Microphone).
Met audio settings kun je kijken of je geluid goed aanstaat.
In het programma Zoom zelf, in de balk onderin het scherm,
kun je je camera en microfoon uitzetten (mute) en weer aanzet
ten (unmute).
Stop video: De camera staat aan. Klik erop om de camera uit te
schakelen.
Start video: De camera staat uit. Klik erop om de camera in te
schakelen.
Mute: De microfoon staat aan. Klik erop om de microfoon uit te
schakelen.
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Vogelwerkgroep

Stilte en nog eens stilte.
Vanaf dat Covid-19 toesloeg stortte alles in een. Iedereen was
van zijn stuk en de reacties op oproepen bleven vaak onbeant
woord, net of iedereen op vakantie was. Gelukkig kon eenieder
wel doorgaan met het inventariseren van zijn of haar gebieden.

Huiszwaluwen
Ook dit jaar worden de gegevens weer verzameld. Hopelijk wil
je deze aan de coördinator doorgeven als je er als teller aan deel
heeft deelgenomen en dat nog niet heeft gedaan.
Dit seizoen zijn er veel nesten onder verdachte omstandigheden
aangetroffen. Grote gaten erin en dan vraag je je af zijn er wel
Huiszwaluwen daarin getrokken en dat bleek wel het geval zoals
op de onderverdieping. Ook woningkraak was weer orde van de
dag. Huismussen hadden er beslag op gelegd nog voor de zwa
luwen uit Afrika arriveerden. Op dit ogenblik zijn er nog Huis
zwaluwen actief in Twisk en Andijk met het vliegvlug krijgen
van de jongen.

Huiszwaluw, foto: Douwe Greydanus

IJsvogelwanden
Het kijkscherm dat mede dankzij de gemeente Hoorn in het
Julianapark is geplaatst wordt regelmatig bezocht door ijsvogel
spotters. De IJsvogels voelden zich op hun gemak en hebben twee
nesten grootgebracht. Bij de Heemtuin in Hoogkarspel is ook
een ijsvogelwand aangelegd nu afwachten of ze die ontdekken.
In Oersheim (Ursem) is het dit jaar ook tot een goed resultaat
gekomen (zie artikel alders in dit blad).
Heb je zelf ook plekken aangetroffen waar de IJsvogel heeft ge
broed, geef deze alsjeblieft aan mij door.

Kijkscherm Julianapark, foto: Douwe Greydanus

Slaapplaats tellingen
Het zit er weer aan te komen de tellingen voor SOVON. De Wulp,
Aalscholver en de Grote zilverreigers komen weer in beeld. Het
belang van deze tellingen is om vast te stellen waar ze verblijven
deze gegevens moeten voorkomen dat derden deze plekken voor
andere doeleinden willen gaan gebruiken.

Grote zilverreiger, foto: Douwe Greydanus

Terug melden van vogelringen
Je vraagt je wellicht af is dat nodig als ik een vogel met ring vind.
Ja zeker, heel graag zelfs zoals deze. Ik dacht een Buizerd gevon
den te hebben.

Ringen van Pontische meeuw, foto: Douwe Greydanus
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den te hebben.
De vogel lag er vermoedelijk al een hele tijd in het gras en dat
bracht mij op een dwaalspoor. Maar door deze op waarneming
te plaatsen kwam er de opmerking van boswachter Leon Kelder
(SBB) dat het hier ging om een jonge Pontische meeuw die hij
had geringd op het eiland ‘de Kreupel’. Ook kun je nu zien op
het formulier dat ik kreeg van het vogeltrekstation  Arnhem dat
de ring toegekend is aan deze Pontische meeuw.
 
Helaas heeft deze vogel niet lang geleefd en is vermoedelijk

slachtoffer geworden van het voorbijrazende verkeer.

Ook Steenuilen zijn in de eerste levensfase erg kwetsbaar en
verschillende overleven het eerste jaar niet. Bij aflezen van
ringen zoals die bij Lepelaars kan hun levenscyclus ook gevolgd
worden. 

Bijeenkomsten, hoe nu verder?
Op navraag onder de deelnemers heb ik een besluit moeten
nemen. Voorlopig gaan de binnen bijeenkomsten NIET door tot
er een betere situatie ontstaat. Om via zoom te communiceren
is ook een grote groep niet in de gelegenheid om er aan deel te
nemen. Ook hier zullen wij dan niet gebruik van gaan maken.

Voor meer informatie hou de site en mailing in de gaten.

Douwe Greydanus

Formulier, foto: Douwe greydanus

Lepelaar, foto: Douwe Greydanus

Bruine Kiekendief, foto: Peter Wimmers
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Insectenwerkgroep

Buxusmot

In het NHD van een poosje terug stond te lezen dat wij een
nachtvlindertje rijker waren, helaas eigenlijk wat meer dan ons
lief was. West-Friesland weet plotseling wat een Buxusmot is.
Wie hem nog niet heeft gezien, het is een mooie nachtvlinder
(zonder knopjes aan zijn antennes en als dagactieve nachtvlinder
te herkennen). Het grappige van deze vlinder is dat je hem in
twee gedaantes kunt tegenkomen. De witte met een zwart
rouwrandje en de zwart vorm. De nachtvlinder was vorig jaar al
explosief in het Zuiden des land op de Buxus waargenomen,
alleen hier in het wat koudere West-Friesland nog niet. Ach, zei
ik in een gesprek met mijn buren, het valt wel mee, de Buxus
wordt kaal gevreten, maar doet het volgend jaar gewoon weer.
Nou, dat viel tegen. Op onze wandelingen zagen we hoe de
Buxusmot had huisgehouden in de omgeving. Veel hagen
stonden er dor en droog bij. Ja, die van onze buren ook want de
droogte erbij deed natuurlijk geen goed. De Buxusmot heeft in
ons land de kans gekregen om zich als een soort plaag te ver
spreiden door gebrek aan evenwicht in de natuur. Omdat er te
weinig natuurlijke vijanden zijn krijgen veel insecten, zoogdie
ren, vogels van één soort de kans om te overheersen. Tja, de
Buxus als sierhaag heeft hier dus geen schijn van kans meer. En
de blokfluit van Buxushout (een houtsoort geschikt om instru
menten w.o. de  blokfluit te draaien) gaat het waarschijnlijk
moeilijk krijgen, wanneer in het buitenland eenzelfde plaag
plaats vindt.
Een dagactieve nachtvlinder waar we blij mee zijn is de Kolibrie
vlinder die momenteel regelmatig wordt gemeld. Het is een lust
voor het oog om te zien hoe hij zijn nectar verzameld! Het is een
warmte minnende vlinder daarom zien we hem tegenwoordig
wat vaker in onze tuin op de vlinderstruik!

Hoe gaat het met onze dagvlinders?

Gelukkig zijn er na de hittegolf in augustus meer vlinders
waargenomen. Zo kregen we wat meer waarnemingen van
Atalanta, Dagpauwoog en Kleine vos binnen. Het Scheefbloem
witje is op verschillende plaatsen in ons gebied waargenomen
en dat is natuurlijk erg leuk! Trouwens witjes waren er so wie
so veel meer. Het Kleine koolwitje dartelde overal vrolijk rond,
maar het Grote koolwitje daarentegen heeft het moeilijk. Opval
lend is momenteel het maaibeleid in West-Friesland. In de ber
men stonden veel kruiden te bloeien daar maken de vlinders w.
o. de witjes en andere insecten gebruik van.

Buxusmot, foto: Henny van der Groep

Scheefbloemwitje, foto: Eric de Vroome

Dagvlinderproject

Door de droogte en andere oorzaken hebben we weinig inzen
dingen binnen, maar we hopen dat er binnenkort toch nog wat
meer meldingen komen. Natuurlijk zijn alle inzendingen wel
kom. Het project verloopt moeizaam door de droogte van afge
lopen jaren, waardoor er niet veel  vlinders zijn waargenomen.

Landkaartje, foto: Marjan van den Braak
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Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van de natuur
dichtbij en, wie weet, ietsje verder weg toen dat weer mogelijk
was.
Hier en daar is er in duo’s of trio’s nog wel wat geïnventariseerd
maar helaas gezamenlijk zat het er dit jaar even niet in.
Was het al risicovol om excursies in een wat grotere groep te
doen, voor onze binnen-bijeenkomsten geldt dat helemaal.
Gelukkig is er wel een alternatief mogelijk: we gaan onze bijeen
komsten via zoom houden, zie elders in dit blad om te zien hoe
dit werkt. Jammer genoeg zal niet iedereen hieraan mee kunnen
doen, voor de lezingen kan je nog eventueel meedoen met alleen
een pc, voor de werkgroepen kan dat wel maar dat is wel heel
beperkt, je kan dan alleen meepraten via de chat-functie (d.w.z.
dat je je opmerkingen intikt). Je hebt echter geen echte compu
ter nodig, een smartphone werkt ook heel goed. Het is dan wel
handig als je van tevoren de zoom-app installeert.
Als je vragen hebt of van tevoren wil oefenen met hoe het werkt,
neem dan gerust contact met mij op.

De bijeenkomsten zijn steeds weer op woensdag en zullen zoals
gewoonlijk allemaal om 14:30 uur beginnen, of we het zoomen
2 uur lang volhouden is de vraag, maar in ieder geval maximaal
tot 16:30 uur.
De volgende data en onderwerpen staan gepland:
14 oktober; veel voorkomende grassen vergelijken
11 november; onze gewoonlijke foto-sessie, je kan je foto’s zelf
laten zien of van tevoren aan mij zenden, zodat ik ze laat zien
(‘delen’ heet dan op zoom)
16 december; stadsplanten, naar aan leiding van het nieuw
verschenen boek over stadsplanten
13 januari; varens (nog even onder voorbehoud)
Daarnaast is er altijd tijd om met elkaar te praten over wat we
zoal meegemaakt / gezien hebben afgelopen seizoen. We zullen
alleen wat meer discipline moeten opbrengen om elkaar te laten
uitpraten.
Hopelijk zal dit het enige jaar zijn dat we het zo moeten aanpak
ken, maar laten we er het beste van maken met elkaar.
De link om deel te nemen aan onze zoom-bijeenkomsten is:
https://zoom.us/j/99763762897?pwd=OWV5Ny9iS0xHM0Fsb3oz
SzhMT1JzUT09
Meeting ID: 997 6376 2897
Passcode: PlantKnnv
Degenen die op mijn mailinglijst voor de Plantenwerkgroep
staan zal ik een paar dagen voor de bijeenkomst deze link ook
nog eens mailen.
Wil je dat ook, laat het mij dan even weten.
Tot op zoom 14 oktober !
 
Anneloes ter Horst.

Plantenwerkgroep
Vlinderfotowedstrijd

Wie nog niet zijn of haar vlinderfoto van West-Friesland heeft
ingestuurd kan dit nog snel even doen. Wel de datum/plaats enz.
vermelden zoals bij de voorwaarden beschreven!

Libellen/juffers

Landelijk zijn er op libellen/juffer gebied weinig verschillende
soorten gezien. De heidelibellen laten het een beetje afweten.
Het is niet duidelijk waardoor dit komt maar vermoedelijk speelt
de droogte ook hier een rol.

Hommels, bijen en zweefvliegen

Het goede nieuws is dat er dit jaar veel hommels, bijen en
zweefvliegen waren. Van de hommels  vlogen de Aardhommel,
Boomhommel, Steenhommel en Akkerhommel in groten getale
rond. Bijen, zweefvliegen w.o. de Blinde bij en Boszweefvlieg
vlogen hoppend vol stuifmeel van bloem tot bloem zonder zich
te storen aan de warmte.

Helaas staan vrijwel de meeste activiteiten nog stil door Corona,
wanneer hier verandering in komt, staat dit in de nieuwsbrief.
Voorlopig gaan de werkgroepbijeenkomsten NIET door tot er
een betere situatie ontstaat. Om via Zoom te communiceren is
geen optie omdat een aantal deelnemers niet in de gelegenheid
is om hier aan deel te nemen.
Maar 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

Kolibrivlinder, foto: Douwe Greydanus
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De maatregelen van het RIVM in verband met de COVID-19
uitbraak houdt ons nog af van het doen van gezamenlijke acti
viteiten. Veel nieuws is er dan ook niet te melden.
De vleermuiskasten in Hoorn zijn wel geïnventariseerd. In de
nieuwe groep kasten zijn helaas nog geen vleermuizen aange
troffen. In de oude groep voornamelijk Ruige dwergvleermuis.

Bruine rat, foto: Wil Liefting

 
 
 
Gelukkig kwam Wil Liefting met een mysterie, zie bijgaande
foto. De foto is 11 augustus gemaakt in De Beemster. Wil stelde
de volgende vraag: Wat zien wij hier? Als extra informatie

deelde ze ons mee dat er in de bomengroep een Ransuil de uitkijk
hield op het terrein.
Laten we de foto eens goed bekijken. Het is ontegenzeggelijk een
dode Bruine rat. De rat is afgezien van een wond in de nek nog
helemaal gaaf. Van Wil kregen we nog te horen dat er aan de
andere kant van de rat geen zichtbare verwondingen zijn.
Wie zou dit nu op zijn geweten hebben?
Een roofvogel, een reigerachtige of een uil zouden de rat in zijn
geheel hebben verslonden, dus we hoeven niet in die hoek te
zoeken. Ook een Vos zou weinig overlaten. Een (verwilderde) kat
of hond is ook niet echt waarschijnlijk. Dan zou de rat op zijn
minst onthoofd zijn.
Wat ligt dan wel voor de hand? Een marterachtige! Boommarter
en Bunzing zijn zeldzaam in deze omgeving, dus gaan we voor
een Wezel of Hermelijn. Van beide weten we dat deze soorten
hun prooi in de nek bijten en vervolgens hun bloed drinken. En
dit is dus vermoedelijk het resultaat van zo’n actie.
 

Er zijn tot nader order geen binnen-bijeenkomsten. Voor wat
excursies 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

Zoogdierenwerkgroep Verslag jaarvergadering

Het verslag van de jaarvergadering van 2 maart 2020 kunt u
vinden onder:
https://www.knnv.nl/hoorn/jaarvergadering-2021 

Ruige dwergvleermuis, foto: Fred Weel

Vliegenzwam, foto: Roel Kemmers
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Dreigend debacle voor IJsvogelwand, of toch niet ?
 
In 2018 is door het doe-team Oersheim-Natuur een voormalig
Helofytenfilter als natuurgebied aangemeld bij de gemeente
Koggenland.
Een tuincentrum heeft dit jarenlang gebruikt als composterings
plaats voor groenafval.
Het vrijkomend water moest door een 235 meter lang meande
rende slootje, gezuiverd in een vijver opgevangen worden.
Dit werkte fantastisch, maar het tuincentrum is verhuisd. Het
terreintje werd langzaam maar zeker door de natuur ingeno
men. En dat in de ‘achtertuin’ van het dorp. Veel mensen wisten
hier het bestaan niet van.
Door een buurtinitiatief en een (powerpoint)presentatie aan de
Ursemmers en gemeente Koggenland willen we hier een natuur
bestemming op krijgen i.p.v. woningbouw of parkje.
Tot nu toe hebben we de gemeente(ambtenaren) enthousiast
gekregen.
Een kleine werkgroep voert hier werkzaamheden uit en ons
ingediende plan wordt stapje voor stapje, uitgevoerd.
Elk jaar wordt er een inventarisatie van de flora en fauna ge
maakt en gedeeld met de gemeente.
Hierbij hebben we al twee keer deskundige ondersteuning gehad
van Anneloes ter Horst.
We zijn hier zeer blij mee.

Wat is er intussen gebeurd?
De ijsvogelwand is vorig jaar aangelegd waarbij wij de nodige
voorlichting over aanleg, constructie en vooral het te storten
materiaal achter de wand hebben gegeven. Dus waarin hopelijk
de IJsvogels hun jongen willen grootbrengen.
Ook onze vogelwerkgroep (Douwe) en Vogelbescherming zijn
hierin vooraf gekend.
Er kon dus NIETS misgaan?!!
Ja,.... weldegelijk. Ondanks onze schriftelijke afspraak met de
gemeente, om het -bij uitstek- geschikte leemhoudende ‘wad
zand’ te gebruiken, heeft men het toch gepresteerd om iets
anders (goedkoper?) te storten. De meeste Westfriezen kennen
de bij de tulpenbollen-broei vrijkomend grond, de ‘bollenporrie’,
die op hopen wordt gestort bij de bollentelers. Een vezelig afval
materiaaal.
Wat moet je daar nou weer mee? Het loonbedrijf dat de ijsvo
gelwand moest aanleggen heeft door innige samenwerking met
de betrokken ambtenaar van de gemeente ,,,,,,,,, juist ja!
We zijn dus behoorlijk geschoffeerd en de boodschap hebben
we begrepen.
We hebben desondanks samen met hen besloten ‘het dat jaar
(2019), aan te kijken’.
Om kort te gaan: afgekeurd door de IJsvogels. Ze hadden het wel
geïnspecteerd.
Uiteraard kwam er protest onzerzijds en wat druk vanuit de
KNNV (Douwe), kon men niet anders dan de oorspronkelijke
afspraak na komen. Wadzand !!

Nieuw jaar 2020, nieuwe kansen.
We kregen het verzoek om ‘het nog een keer te proberen’,
waarbij wij van Oersheim-Natuur welwillend meewerkten. We
hebben de broedgaten uitgeboord en er vers wadzand inge
stampt. Zoveel mogelijk en daarna een kleiner gat circa 60 cm
diep gemaakt. Dit om de ijsvogels te verleiden zelf verder te gaan.
Door elke week te gaan kijken hoopten we op een broedpaartje.
Niets gezien, wat een teleurstelling. Geen (schijt)sporen op de
zitstok of andere aanwijzingen in de broedgaten.
Ik vatte het idee op om een camera-val voor de broedwand te
plaatsen. Dit is halverwege het broedseizoen gedaan. Na een
week de camera-foto’s bekeken met idee: ‘het zal wel niks we
zen’.
Ik viel bijna van mijn stoel toen ik de eerste foto’s bekeek. Pa en
ma IJsvogel waren druk bezig om de jongen te voeren met
kleine witvisjes!!
Wat een verrassing voor ons. Is onze moeite toch beloond ge
worden. De jongen zelf hebben we niet op de foto, maar we
hebben ze luid gehoord in het broedgat.
Hier doe je het voor en geeft ons moed om met dit unieke ge
biedje verder te gaan.

Dit jaar zijn er ok 2 bloemenveldjes voor bijen aangelegd. Veel
bloemen en ook veel bijtjes.
Hebben jullie wel eens gehoord van een ‘muizenruiter’? Nee?
Kijk op facebook: Oersheim-Natuur.

Volgende stap voor 2021 is het realiseren van een oeverzwalu
wenwand. Zal dit lukken?

Met groeten uit Ursem,
Hans Oudejans van doe-team Oersheim-Natuur.

IJsvogels in Ursem

IJsvogel, foto: Hans Oudejans
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Waterjuffergeluk rond de
vijver
 
Wat gebeurt er veel bijzonders, gewoon in de achtertuin.
In juni ontdekte ik de aparte manier waarop waterjuffers paren.
Niet erg vrouwvriendelijk, maar ja zo gaat dat nu eenmaal bij
waterjuffers.
Het mannetje, bij de soort in onze tuin blauw van kleur, grijpt
met zijn achterlijfsaanhangsel een vrouwtje, groen van kleur,
vast in haar nek (foto 1). Aan elkaar gekoppeld als een tandem
vliegen zij rond. Het mannetje vliegt voorop. Dat is goed te zien;
rond onze vijver vlogen er op een zonnig moment meer dan 15
koppeltjes!   
Van een kenner hoor ik dat de mannelijke uitvoering van ieder
soort waterjuffer een voor die soort specifiek achterlijfsaanhang
sel heeft waarmee hij het vrouwtje vastgrijpt. Het achterlijfsaan
hangsel van het mannetje past niet om de nek bij een vrouwtje
van een ander soort. Zo wordt voorkomen dat de verschillende
soorten die vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn zor
gen voor ‘bastaardjongen’.
 
Voordat het mannetje een vrouwtje heeft vastgegrepen, heeft
het mannetje een spermapakketje overgebracht van zijn achter
lijfspunt (het primaire geslachtsorgaan) naar een ruimte in de
voorste achterlijfsleden (het secundaire geslachtsorgaan).
Samen met het vrouwtje gaat het mannetje op een blad van een
waterlelie of op een takje zitten en dan vormen de waterjuffers
een hartvormig ‘paringswiel’ (foto 2). Het vrouwtje brengt de
punt van haar achterlijf naar de voorste achterlijfsleden van de
man; dan pakt zij het spermapakketje dat ligt opgeslagen in het
secundaire geslachtsorgaan van het mannetje (foto 3).
In het lichaam van het vrouwtje worden haar eitjes bevrucht op
het moment dat zij worden gelegd. Om ervoor te zorgen dat geen
andere mannetjes hun sperma aan dit vrouwtje kunnen geven,
houdt het mannetje vaak het vrouwtje nog lange tijd vast in zijn
greep…..
 
Op deze foto’s is dit best goed te zien. Gewoon in de achtertuin.
Je blijft je verbazen!
 
Ted van der Bruggen

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto Ruud Timmer
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Koopmanspolder
 
inleiding
Vanuit de agrarische natuurvereniging Hollands Noorden mag
ik het beheer doen van deze polder. Uiteraard niet alleen, want
ik heb te maken met een projectgroep die de grote lijnen bepaalt,
maar daar binnen heb ik behoorlijk veel vrijheid. Het streven is
gericht op bevorderen van  natuur  en biodiversiteit, dus dat
maakt het wel leuk om te doen.

Het gebied valt uiteen in twee delen:
een nat deel waar de waterstand in winter en voorjaar boven en
gelijk maaiveld staat, en in de loop van de zomer langzaam mag
opdrogen.
Een droog deel, de zogenaamde ringstructuur met veel oever
lengte, dat rond een meter boven maaiveld ligt. Op dit deel is
grond opgebracht afkomstig uit vaargeulen van het Marker
meer. Tegen Wervershoof aan ligt veel klei, naar het oosten toe
ligt ook zand en veen. Dit heeft ook grote invloed op de vegeta
tie, van weelderig naar uitgesproken schraal.

Beheer
Vorig jaar is het natte deel niet gemaaid, en in het droge deel
alleen daar waar veel vegetatie aanwezig was.
Het te maaien oppervlak is ondertussen terug gebracht van ca
70% naar 40% dit jaar.
Door de natte herfst is de tweede maaibeurt vervallen.
Datzelfde gold voor de taluds en slootkanten die eigenlijk deels
gemaaid hadden moeten worden.
Het niet maaien van de taluds betekende dat er veel meer riet
en ruigte kwam in de taluds, en dit had zijn weerslag op de
broedvogels.
Om de openheid in stand te houden, zijn we al enkele jaren bezig
bomen en struiken te verwijderen of kort te houden. Dit gebeurt
met vrijwilligers.
In de herfst beginnen we met het boomvrij maken van het natte
deel, want hier willen we geen bomen. Dit doen we nu al enke
le jaren en dat gaat naar wens. Allicht blijven er nieuwe komen,
zaad is overal, maar we zien jaarlijks minder aanwas.
In dit deel hebben we veel hulp van foeragerende ganzen die het
riet en gras kort houden.
In het droge deel steken we vanaf vorig jaar consequent alle
bomen op het maaiveld uit.
Het gaat dan meest om wilgen en rode kornoelje.
In de taluds houden we wilgen kort, met dien verstande dat we
wel wat toelaten voor de diversiteit, maar Rode kornoelje ver
wijderen we daar ook consequent.
In toenemende mate zien we nu Bramen verschijnen. Dat zijn
vanuit natuur gezien natuurlijk waardevolle planten, maar het
wordt een beetje veel. Eerder lieten we ze staan, maar vanaf
vorige herfst spitten we nu grote delen uit.

Planten
In het droge deel liggen de sloten ongeveer 100 cm onder het
maaiveld, waardoor peilverhoging of -verlaging nauwelijks in

vloed heeft op de vegetatie.
In het natte deel  heeft een peilverhoging of verlaging juist heel
veel invloed op de vegetatie.
Dominerende soorten zijn hier: Riet, Harig wilgenroosje, Water
munt, Rode waterereprijs en Viltige basterdwederik. Hier vinden
we ook opvallende  soorten als Grote ratelaar, Heelblaadje, en
Zee-aster, met daarnaast bijzondere soorten als Klein vlooien
kruid, Liggende ganzerik en Slijkgroen.
Soorten die in Noord-Holland niet of nauwelijks voorkomen,
maar weer wel in de uiterwaarden van de grote rivieren.

Broedvogels
Doordat de taluds in de winter niet waren gemaaid, zien we
sommige soorten toenemen.
Met 46 broedparen neemt de Grauwe gans een belangrijke plaats
in. Vergeefse moeite echter want de eieren worden door ons
consequent verwijderd.
Ook zijn rietvogels belangrijk toegenomen:
Kleine karekiet van 52 naar 68 territoria (veel oeverlengte) ,
Rietzanger van 12 naar 31 territoria, Bosrietzanger van 1 naar 6
territoria en Rietgors van 1 naar 5 territoria.
Meerkoet en Waterhoen doen het ook uitgesproken goed, en de
weidevogels Kievit(10), Tureluur(4) en Scholekster(3) blijven
stabiel.
Eenden nemen wat af tot slechts enkele broedparen.
In de bramen broedden 2 paartjes Kneu, een reden om niet alle
Bramen weg te halen.

Waargenomen vogels
In februari is het waterpeil omhoog gegaan tot boven het
maaiveld in het natte deel.
Dit leidt telkens weer tot grote aantallen verblijvende vogels in
de periode maart-april, zoals natuurlijk ganzen tot enkele
honderden Grauwe en –Brandganzen. Verder zien we dan tien
tallen eenden als Wintertaling, Krakeend, Wilde eend, Slobeend
en Kuifeend. Van Pijlstaart, Tafeleend en Nonnetje zien we wat
kleinere aantallen. Verder was een Grote zilverreiger vaak
aanwezig en ook de Zomertaling liet zich een enkele keer zien.
Van de steltlopers waren vooral veel Watersnippen aanwezig,
en daarnaast kleinere aantallen van kemphaan, Zwarte- en
Groenpootruiter, Bontbek- en Kleine plevier, Grutto, Bosruiter,
Witgatje en Oeverloper. Bijzonder waren de Waterpiepers die
regelmatig aanwezig waren, en ook enkele Oeverzwaluwen die
wel een nestgang maakten maar toch weer verdwenen.
Vanaf juli kwam er weer regelmatig een Kleine zilverreiger
foerageren, en recent worden Baardmannetjes gehoord. Klapper
was een Roerdomp die in augustus is gezien.
Kortom: altijd wat te zien in de Koopmanspolder.
 
Marco van der Lee
 

12 KNNV Hoorn/West-Friesland



Vogelcursus
 
Op woensdag 4 november start de vogelcursus “Trekvogels en
wintergasten” in het Hertenkamp Enkhuizen. De cursus omvat
4 lesavonden en 4 excursies en is bestemd voor iedereen die meer
over vogels wil weten. Leren naar vogels kijken, herkennen, op
naam brengen en vogelrijke gebieden bezoeken. Ook zoemen we
in op het fenomeen ‘vogeltrek’; waarom en hoe doen de vogels
dat? Wat weten we al over deze massale beweging die zich 2x
per jaar voltrekt en het uiterste van de vogel vergt, overigens
niet zonder gevaar voor zijn leven. We besteden aandacht aan
het herkennen van de onze wintergasten eenden ganzen en
zwanen. Waar kunnen we deze vogels verwachten en waarom
juist daar.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de KNNV
afd. Hoorn/West-Friesland. De lessen en excursies worden gege
ven door professionele docenten en deskundige vogelaars.

De lessen zijn op de woensdagavond van 19.30 tot  21.30 uur en
beginnen op 4 november. De excursies zijn gepland op de zater
dag. Het volledige programma is te vinden op www.hertenka
menkhuizen.nl. De lesavonden worden gehouden in Het Bezoe
kerscentrum Hertenkamp Enkhuizen, Wilhelminaplantsoen 2
te Enkhuizen. Deelname kost € 80, -. We moeten nog steeds
rekening houden met de coronamaatregelen en daarom is het
aantal deelnemers beperkt, wie het eerst komt wie het eerst
maalt. Voor opgave en meer informatie kun je contact opnemen
met Ofra Carmi: T: 0228 320310, E: ofra@hertenkampenkhui
zen.nl..
 

Kleine zwaan, foto Roel Kemmers

Roerdomp, foto: Douwe Greydanus

Kleine zilverreiger, foto: Douwe Greydanus

Kenphaan, foto: Roel Kemmers

13Het Hoornblad, nr. 109 Herfst 2020



Bijzondere waarnemingen

WANNEER WAT WIE WAAR

01-06-2020 12 Vuurjuffers Andijk Douwe Greydanus

02-06-2020 2 Ransuilen Lutjebroek Ad Roobeek

02-06-2020 3 Ruige dwergvleermuizen Andijk Douwe Greydanus

02-06-2020 2 Spotvogels Lutjebroekerweel Fred Weel

03-06-2020 2 Nathusiusdwergvleermuizen Andijk Douwe Greydanus

04-06-2020 Bosrietzanger Suiderbraeck Douwe & Tineke

07-06-2020 6 Goudgele honingklavers Zwaagdijk Douwe Greydanus

09-06-2020 Geelpootmeeuw Polder het Grootslag Fred Weel

10-06-2020 Zwarte roodstaart Lutjebroek Ad Roobeek

14-06-2020 Boomvalk Andijk Douwe Greydanus

15-06-2020 6 Bosrietzangers Koopmanspolder Marco van der Lee

15-06-2020 65 Lepelaars Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus

20-06-2020 12 Meervleermuizen Wervershoof Fred Weel

22-06-2020 150 Grote ratelaars Twisk - Waterberging Douwe Greydanus

23-06-2020 Bosrietzanger Lutjebroek Ad Roobeek

23-06-2020 Bruine sprinkhaan Lutjebroek Ad Roobeek

23-06-2020 Zwarte roodstaart Lutjebroek Ad Roobeek

24-06-2020 Grote keizerlibel Koopmanspolder Douwe Greydanus & Visser

24-06-2020 Schaakbordlieveheersbeestje Andijk Douwe Greydanus

25-06-2020 Havik Lutjebroek Ad Roobeek

28-06-2020 2 Gele tijgers Lutjebroek Ad Roobeek

28-06-2020 Scheefbloemwitje Lutjebroek Ad Roobeek

29-06-2020 21 Kemphanen Twisk - Waterberging Fred Weel

01-07-2020 Braamsluiper Lutjebroek Ad Roobeek

06-07-2020 Valse voszegge Polder de Kolk van Dussen Douwe Greydanus

07-07-2020 Casarca Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus

11-07-2020 Witte rouwbij Hoogkarspel Ad Roobeek

13-07-2020 17 Casarca's Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus

29-07-2020 Kleine zilverreiger Koopmanspolder Douwe Greydanus

30-07-2020 Blauwe glazenmaker Lutjebroek Ad Roobeek

03-08-2020 2 Roerdompen Hensbroek - Waterberging Fred Weel

04-08-2020 5 Patrijsen Polder De Buiten Douwe Greydanus

06-08-2020 2 Baardmannetjes Koopmanspolder DGML

10-08-2020 6 Lachsterns Polder de Kolk van Dussen Douwe Greydanus

10-08-2020 3 Temmincks strandlopers Polder de Kolk van Dussen Douwe Greydanus

12-08-2020 2 Regenwulpen Lutjebroek Ad Roobeek

14-08-2020 Zoetwaterkwal Markermeer Schellinkhout Paula Droog

17-08-2020 Wezel Polder het Grootslag Douwe Greydanus

21-08-2020 Velduil Polder de Drieban Douwe Greydanus

27-08-2020 10 Reuzenstern Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus

28-08-2020 Katoendaguil  Het Egboetje  Insectenwerkgroep

28-08-2020 Rezuzenstern Hoornse Hop Jan-Pieter de Krijger

28-08-2020 Halsbandparkiet Dwaalpark Jan-Pieter de Krijger
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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.

Informatie en aanleveren kopij voor Het Hoornblad
 
Oplage 280 exemplaren.
Verschijnt 4x per jaar (januari, april, juli en oktober).
Sluitingsdatum kopij voor het winternummer: 1 december 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.

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

Adressen afdeling Hoorn/West-Friesland
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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


