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Voorwoord

Bij het schrijven van dit stukje hebben we net gisteren onze
jaarvergadering gehad. Het was ontzettend fijn dat we weer met
een persoon of twintig samen konden zijn in het ons bekende
zaaltje. Zoveel makkelijker en prettiger om op deze manier met
elkaar van gedachten te kunnen wisselen dan via zoom, hoe goed
het ook was dat we in ieder geval dat nog konden doen in de
afgelopen twee jaar.

Ik heb op die vergadering mijn zorgen uitgesproken over het
verouderen van onze vereniging en ook het bestuur. Aangezien
daar toch maar een klein aantal van onze leden was, wil ik dat
hier ook nog een keer doen.
Ten aanzien van het bestuur: we hebben echt de komende jaren
jongere mensen nodig; ik denk niet meteen aan heel jeugdigen,
die hebben het te druk, maar jonge vijftigers of zestigers zou al
een stuk veranderen. Op dit moment hoeft er niemand verkozen
te worden, maar als je denkt dat dit in de toekomst iets voor je
is laat dan wat van je horen en kom eens kijken bij onze be
stuursvergaderingen (gemiddeld 1x per 6 weken).

Ten aanzien van onze afdeling als geheel: een club met veel
ouderen trekt moeilijker jongere mensen aan, het wordt een
vicieuze cirkel. Ons ledental zakt langzaam elk jaar verder af.
Op dit moment moeten we een stuk meer Hoornbladen laten
drukken en verzenden dan eigenlijk nodig zou zijn qua aantal
leden, een verkwisting van materiaal en geld. Op de vergadering
werden een aantal goede ideeën naar voren gebracht, die we
verder zullen bekijken en proberen uit te werken. Heb je zelf
ideeën hier omtrent, laat het ons weten.

In het vorige Hoornblad schreef ik dat we wel buitenactiviteiten
konden hebben, dus ook weer een Nieuwjaarswandeling, maar
helaas, ook die kon niet doorgaan.
Het ziet er nu echter naar uit dat we een min of meer normaal
voorjaars- en zomerseizoen in kunnen gaan, met weer de gebrui
kelijke excursies.
We zullen niet meer de standaard vertrekplaats bij het Dampten
hebben, elke excursie doet het weer anders, meerijden lijkt nog
een beetje een heikel punt, maar is ook een kwestie van wat men
individueel wil. Daarom: voor alle excursies opgave vooraf en
dan krijg je te horen hoe men zal er naar toe zal reizen.

Ik hoop dat we een prachtig jaar zullen hebben, met veel mooie
waarnemingen, maar ook gewoon met veel plezier in het samen
kijken naar en beleven van de natuur.
 
Anneloes ter Horst
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Agenda

april     pagina

maandag 4 bijeenkomst insectenwerkgroep 11

donderdag 7 bijeenkomst vogelwerkgroep 6

zaterdag 16 excursie vogelringstation 4

maandag 18 mini bigday 6

woensdag  20 excursie plantenwerkgroep Hoogkarspel 7

zondag 24 excursie Jac. P. Thijssepark 4

zaterdag 30 zweefvliegenexcursie bij het MAK 4

mei      

zaterdag 7 vogelkijkdag Twisk 4

woensdag  11 inventarisatie plantenwerkgroep Risdam 7

donderdag 12 excursie vogelwerkgroep Vatrop 6

zaterdag 14 vogelkijkdag Vooroever 6

vrijdag 20 voorlichtingsavond nachtleven 5

zaterdag 21 inventarisatie Suyderbraeck 5

woensadg 25 excursie plantenwerkgroep Kloostertuin Zwaag 7

juni      

woensdag 8 inventarisatie plantenwerkgroep Wognum 7

donderdag 9 excursie vogelwerkgroep Lutjebroekerweel 6

zaterdag 11 excursie Zwanenwater 5

woensdag 15 inventarisatie plantenwerkgroep Nieuwe Steen Hoorn 7

zaterdag 25 insectendag Egboetswater 5

woensdag 29 inventarisatie plantenwerkgroep Wognum 7

Grote zaagbek, foto: Marjan van den Braak
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Algemene activiteiten
 
 
 

Zondag 24 april excursie Jac. Thijssepark
We gaan weer een ‘gouwe ouwe’ bezoeken: het Thijssepark in
Amstelveen. In elk jaargetijde is dit een mooi park om te bezoe
ken maar deze tijd is toch wel het mooist; we kunnen hier vele
soorten stinzenplanten bij elkaar zien. Het park is goed bereik
baar per OV.
Als je je opgeeft laat ik je weten hoe te reizen; als er mensen per
auto reizen kan dat ook gecoördineerd worden. De excursie ter
plaatse begint om ongeveer 10:30 uur. Opgave en info: Anneloes
ter Horst: M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Zaterdag 7 mei: vogelkijkdag Twisk
Op deze dag wordt de vogelkijkdag gehouden bij de  waterber
ging van Twisk. Landschap Noord-Holland en onze KNNV-afde
ling Hoorn/West-Friesland, vrijwilligers en de boswachter zullen
je informatie geven over dit prachtige gebied waar veel vogels
zich thuis voelen. Door vrijwilligers wordt dit gebied samen met
de boswachter Roelf Hovinga onderhouden. Hiervan maken de
vogels dankbaar gebruik om te foerageren en nestelen. Ook in
secten maken gebruik van de kruiden die daar weelderig bloeien.
Je kunt het gebied bezoeken met je kinderen of kleinkinderen
en er staan telescopen opgesteld op allerlei hoogtes om het ge
bied beter in beeld te brengen. Er wordt een scorelijst bijgehou
den en hopelijk kunnen wij rond de 60 soorten opschrijven.
Parkeren kan op de parkeerplaats aan de Noorderweg Opperdoes/
Twisk let wel op dat het plaatselijke verkeer er langs kan. Ook
is er gelegenheid om aan de westkant van de A7 nabij grasdro
gerij Hartog te parkeren. Het opstelpunt is bij de Informatie-
aanhangwagen aan het Marepad. Bij voldoende belangstelling
kun je met een gids mee lopen om nog meer soorten te spotten
via een telescoop. Je bent welkom doorlopend van 10:00 uur tot
16:00 uur bij goed weer. Voor informatie kun je terecht bij
Landschap Noord-Holland of Douwe Greydanus, M: 06 147 34
554, E: d.greydanus@quicknet.nl.
 
 

Grote zilvereiger, foto: Douwe Greydanus

Zaterdag 30 april zweefvliegen-excursie bij het MAK o.l.v. Jan
Meekel
Het lijkt erop dat de Zweefvliegenexcursie dit jaar door kan gaan.
Het is niet altijd mogelijk om op veilige afstand van elkaar te
blijven, maar wel verstandig om hier rekening mee te houden
tijdens de excursie.
We gaan op zoek naar de meest algemene soorten zweefvliegen.
Een Witte reus of Stadsreus valt goed te herkennen of wat
denken van de Snorzweefvlieg! De zweefvlieg is een prachtig
diertje dat zich aan alle kanten laat fotograferen, wanneer ze

erg beweeglijk zijn worden ze in een netje gevangen en natuur
lijk 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. We treffen
elkaar 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 96 46, E: henny@watersnuffel.nl.

Zaterdag 16 april excursie vogelringstation
Wij houden een excursie naar het vogelringstation op het
Zanddepot. Het vogelringstation West-Friesland staat onder
leiding van Klaas van den Berg, die daar veelal in het weekend
actief is met het vangen van vogels die dan geringd, gewogen en
genoteerd worden. Je kunt dat dan met eigen ogen aanschouwen.
Doel van het ringen of zelfs het terug vangen van geringde vogels
is het opnemen in de database en uitwisseling met andere in
stanties van de geringde vogel die is terug gevangen. Aan de hand
van ringgegevens kan ook de leeftijd en het trekgedrag bepaald
worden.
Aangezien deze groep de ringen en andere materialen uit eigen
portemonnee betaalt wordt er een kleine vergoeding gevraagd
van € 2,50 p.p. t.b.v. het onderzoek.

April is altijd een leuke tijd en kan ook nog eens leuke verras
singen opleveren, afhankelijk van het weer natuurlijk (regen en/
of harde wind is geen vangweer).

Locatie: Het zanddepot is gelegen aan de rotonde Grootslagweg
/ Dijkgraaf Grootweg. Om 07:15 tot 7:30 uur is er gelegenheid
het terrein op te komen, daarna gaat de poort dicht. Dat is circa
een uur na zonopkomst en dan heeft de ringploeg net de eerste
ronde gelopen. 

Aanmelden is verplicht en kan bij Douwe Greydanus
VWG coördinator KNNV afd. Hoorn/West-Friesland 
T: (0228) 72 01 19, M: 06 147 34 554, E:  d.greydanus@quicknet.
nl
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Zaterdag 14 mei: vogelkijkdag Vooroever
Onze KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland organiseert in sa
menwerking met Vogelbescherming Nederland in het kader van
de Nationale Vogelweek vogels kijken bij de Vooroever te On
derdijk.
Je bent van harte welkom vanaf 10:00 uur tot 13:00 uur. In die
tijd staan de telescopen klaar achter de speeltuin ‘Neshof’ op de
dijk. Parkeren kun je aan de Nes en via Nes 156/158 kun je het
pad volgen dat naar deze speeltuin gaat; loop om het hek heen
via de brug over de trap de dijk op waar het ontvangstpunt is.
Let wel: deze weg is minder geschikt voor mensen die slecht ter
been of rolstoelgebruiker zijn. Na ontvangst word je meegeno
men door een gids voor een wandeling over de dijk langs het
gebied van SBB.
Je zult verbaast staan over de vele soorten die daar verblijven
zoals Aalscholvers die daar ook broeden, Lepelaars en veel ande
re soorten vogels. Het gebied is vanaf deze hoge dijk goed te
overzien. Wij hopen dan ook rond de 50 soorten daar aan te
treffen.
Let op: het gaat alleen door bij goed weer.
Je kunt je aanmelden via de site van Vogelbescherming Neder
land.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogels-kijken-
kan-altijd-en-overal
Voor meer informatie: coördinator VWG, Douwe Greydanus,
M:06 147 34 554.E: d.greydanus@quicknet.nl
 

Vrijdag 20 mei: voorlichtingsavond nachtleven MEC de Her
tenkamp in Enkhuizen
Op deze vrijdag wordt in samenwerking met het MEC de Her
tenkamp in Enkhuizen een voorlichtingsavond over nachtvlin
ders en vleermuizen gehouden. Iedereen is welkom vanaf 21:00
uur. Eerst zal Ad Roobeek een korte introductie geven over
nachtvlinders. Daarna zal Fred Weel iets vertellen over vleer
muizen. Daarna volgt het onderzoek. Er wordt een speciale lamp
voor een wit doek opgesteld, waar tal van nachtvlinders op af
komen. In de na-schemer wordt ook een rondje door het Wil
helminapark gemaakt om te luisteren met een bat-detector naar
de aanwezige vleermuizen. Wellicht kunnen we ze ook zien. De
eerste nachtvlinders op het doek verwachten we na 22:00 uur.
Contactpersoon: Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, M: 06 29 27 69
28, E: ad.roobeek@ziggo.nl

Zaterdag 11 juni excursie naar het Zwanenwater in
Callantsoog
Opnieuw een ‘gouwe ouwe’, nu het Zwanenwater bij Callants
oog. Het is altijd een mooi gebied voor vogels en planten, maar
zeker in deze tijd van het jaar. Als het weer heeft meegewerkt
is er een zee aan o.a. orchideeën te zien. Helaas rijdt tegenwoor
dig de bus die voor de ingang stop niet in het weekend, hopelijk
geven zich genoeg mensen met auto’s op zodat we gezamenlijk
kunnen reizen. Mocht dit niet zo zijn dan moeten we een
kwartiertje lopen vanaf Callantsoog. We treffen elkaar in ieder
geval om 10:30 uur bij de ingang. Opgave en info: Anneloes ter
Horst: M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Zaterdag 25 juni: insectendag Egboetswater
Dit jaar organiseert de Insectenwerkgroep een inventarisatiedag
van insecten op zaterdag 25 juni. Net als in 2021 zullen we weer
een route maken door het Egboetswater. We starten op de par
keerplaats aan de oostzijde van het gebied aan de Liederik. De
starttijd zal in verband met eventueel eerder nachtvlinderonder
zoek rond 9:30 uur zijn en we eindigen om circa 14:00 uur.
Voorwaarde is wel dat het mooi weer moet zijn. De bedoeling is
om, zo mogelijk als één groep het gebied te doorkruisen en dan
zoveel mogelijk de aangetroffen soorten insecten vast te stellen.
Als de groep te groot is zal deze na verloop van tijd vanzelf
worden gesplitst. Hoewel het hoofddoel is om de insecten waar
te nemen, schuwen we niet om ook naar vogels, zoogdieren en
andere organismen te luisteren en kijken.
Iedereen die met deze insectenwerkgroep activiteit mee wil doen
dient zich vooraf op te geven.
Contactpersoon: Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, M: 06 29 27 69
28, E: ad.roobeek@ziggo.nl
 
 

 

Bont zandoogje, foto: Marjan van den Braak

Zaterdag 21 mei
Op deze zaterdag is er weer een inventarisatiedag op ons meer
jarige project op Suyderbraeck.
Alle werkgroepen zullen hun specialisme los laten op alle orga
nismen die er op dat moment ter plaatsen zijn.
De dag begint om 10:00 uur en gaat door tot …. rond 15:00 uur
zijn we zeker klaar.

Dus heb je zin om weer eens ouderwets buiten te inventariseren
en bij te dragen aan ons meerjarige project meld je dan aan bij
mij of bij de werkgroepcoördinator.
Jan-Pieter de Krijger, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl.
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Vogelwerkgroep

Groenling, foto: Douwe Greydanus

Het kan weer !
Wij zijn weer bijeengekomen in wijkcentrum de Kersenboogerd,
maar wel in klein verband met 10 vogelwerkgroepleden. Er zijn
verschillende leuke thema’s uitgelicht en besproken. Als dit blad
uitkomt dan zijn wij alweer bij de zomer-stop aangekomen.

 

Maandag 18 april mini Bigday
Op tweede paasdag  wordt van 06:00 tot 16:00 uur een mini
Bigday georganiseerd door Bram Laan. Dit is een leuke voorloper
op de Texel Bigday. Het is de bedoeling dat er per auto 2 personen
aan deelnemen hier in de regio. Heb je belangstelling, neem dan
contact op met Bram Laan M: 06 466 92 574.

Zaterdag 7 mei vogelkijkdag Twisk
Op deze zaterdag organiseert Landschap Noord-Holland en onze
KNNV-afdeling weer de vogelkijkdag (zie info op pagina 4). .
 
 

Donderdag avond 12 mei
Vogelwerkgroep buiten- excursie naar Vatrop Wieringen. Voor
deelname contact opnemen met de werkgroepcoördinator
Douwe Greydanus.

Zaterdag 14 mei Nationale Vogelweek 2022 VBN 
Meer info vind je op pagina 5.

Donderdag 9 juni
Vogelwerkgroep buiten bijeenkomst Lutjebroeker Weel 20:00
uur. Voor deelname contact opnemen met de werkgroepcoördi
nator Douwe Greydanus.

Huiszwaluw tellers gezocht
De plaatsen zijn: Aartswoud, Gouwe, Hoogwoud, Enkhuizen,
Westwoud, Wervershoof en Onderdijk.
Vanaf juli kun je een rondje maken om bezette nesten te noteren
en de volgende maand een tweede rondje om te kijken of er nog
nesten bijgebouwd zijn. Het vergt niet veel tijd en bij mooi weer
is het absoluut geen straf. Heb je vragen of weet je iemand die
hieraan wil meewerken neem gerust contact met mij op. 

Donderdag 8 april
Vogelwerkgroep binnen bijeenkomst
Deze wordt gehouden in wijkcentrum Kersenboogerd, Bredero
degracht 1 Hoorn. Zaal is open om 19:45 uur aanvang 20:00 uur
tot 22:00 uur.
Voor deelname aan de werkgroep is aanmelding vooraf bij de
coördinator verplicht,
M: 06 147 34 554, E: d.greydanus@quicknet.nl.

Voor meer informatie houdt de site en mailing goed in de gaten.

Douwe Greydanus

Steenloper, foto: Roel KemmersScholekster, foto: Marjan van den Braak
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We gaan ervan uit dat we dit jaar weer ‘normaal’ excursies
kunnen houden, hopelijk is dit een juiste aanname.
Het 2e kwartaal van het jaar is botanisch gezien altijd het meest
aantrekkelijk, we hebben vanaf eind april dan ook weer een
redelijk vol programma.

Woensdag 20 april gaan we weer eens naar de heemtuin ‘De
Reigersbek’ in Hoogkarspel, waar één van onze werkgroep leden
tevens actief is in het beheer. Hij zal ons hier ontvangen om
ongeveer 14:00 uur. Reis je per OV dan vertrekt de trein om 13:29
uur vanaf station Hoorn

Woensdag 11 mei
Deze dag doen we een ‘stadse’ inventarisatie in het kader van
Het Nieuwe Strepen aan de rand van Risdam rondom het Keern.
Een gedeelte van het te inventariseren gebied ligt aan de andere
kant van de A7; het is daarom handig als we allemaal een fiets
bij ons hebben.
We beginnen om 14:00 uur op de hoek van het Keern en de
Bobeldijkerweg. Er zijn erg veel straten te bekijken, daarom
houd ik ook nog 18 mei aan als reserve-datum.

Woensdag 25 mei bezoeken we de Kloostertuin aan de Koewij
zend in Zwaag (bij manege De Eenhoorn) en gaan ook kijken
naar de dan hopelijk bloeiende orchissen in het gebied van het
MAK. We treffen elkaar om 14:00 uur bij de Kloostertuin. Deze
excursie doen waarschijnlijk samen met de insectenwerkgroep.
 

Plantenwerkgroep

Woensdag 8 juni.
Eén van onze vaste inventarisatieprojecten ten behoeve van de
gemeente Medemblik is het Kreekbos in Wognum. We zien el
kaar ter plekke om 14:00 uur.

Woensdag 15 juni
Een inventarisatie voor Het Nieuwe Strepen, dit keer bij Schel
linkhout. Om het hele gebied te kunnen bestrijken in één middag
starten we al om 13:00 uur. Ons beginpunt is waar Zuiderdijk
en Dorpsweg samen komen.

Woensdag 29 juni
Deze middag bekijken we ons andere stuk voor Medemblik, nl.
Wervershoof. We beginnen bij het zijpad aan de Theo Koomen
laan om ongeveer 14:30 uur.
Als je je opgeeft krijg je een kaartje met de precieze plek waarop
de excursie start. Geef ook aan hoe je van plan bent te komen,
dan kan vervoer ook gecoördineerd worden.

Voor alle excursies geldt: opgave verplicht (Anneloes ter Horst
M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl.)

Let op; voor de excursie naar De Reigersbek op 20 april opgave
bij Clemens Appelman: T: 0229 24 43 57, M: 06 492 27 692, E: c.
uithoorn@gmail.com

Naast al deze excursies zijn er dit kwartaal ook twee algemene
excursies die zeer de moeite waard zijn voor degenen die in
planten zijn geïnteresseerd, nl. naar het Thijssepark en het
Zwanenwater. Zie voor verdere informatie hierover voorin bij
de algemene activiteiten.

Anneloes ter HorstRietorchis en Grote Ratelaar, foto: Anneloes ter Horst

Stengelloze sleutelbloem, foto: Clemens Appelman
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Rietorchis, foto: Roel Kemmers
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                                                 Blokweer                                                                 
        

Brede wespenorchis, foto: Roel Kemmers
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Insectenwerkgroep

Vlinders vallen op door hun gratie en prachtige kleuren. Libellen
en juffers door hun fabelachtige snelle bewegingen en grote
ogen. Hommels, bijen, zweefvliegen e.a. zoemen er lustig op los
en trekken zo onze aandacht. Maar wat te denken van de bijna
vergeten groep kevers? Die zijn verhoudingsgewijs niet erg op
vallend te noemen en over het algemeen kennen we maar een
paar soorten. Zoals lieveheersbeestjes, die zijn wel bekend,
samen met de geïmporteerde buitenlanders. Vrolijke kevertjes,
harde werkers, die druk een onwaarschijnlijke hoeveelheid
luizen verorberen in je tuin.
Nee, ik ga jullie niet vervelen met het opsommen van allerlei
soorten, maar zou dit jaar toch wat meer aandacht willen vragen
voor de kever. Onmisbaar voor onze samenleving. En ook be
langrijk voor het opruimen van afval en het bestuiven van
planten. Neem nu de snuitkever die had in 1938 een van de
grootste families in de wereld. In Nederland waren er toen wel
500 soorten bekend. En nu? Ik heb eigenlijk geen idee hoe het
daar mee gaat, maar laat mij eerst iets schrijven over deze her
bivoor. Uiteraard valt ie op door zijn toet, want met een lang
werpige snuit neemt hij zijn voedsel op. Hij heeft een beetje een
komische verschijning. En kan niet vliegen. De larven zitten  
graag binnenin planten en zijn pootloos. Andere knagen aan de
worteltjes en bladeren van de plant. Sommige soorten zijn om
die reden schadelijk te noemen, maar het zijn grote opruimers
in de natuur. Iedereen kent vast het lapsnuitkevertje dat we in
huis tegen komen. Aangezien ze dol zijn op de wortels van jouw
favoriete kamerplant en het plaag kan worden moet je hem in
de gaten houden. Meestal geef ik ze de vrijheid en zet ik ze naar
buiten. In de tuin met veel bloeiende planten, struiken en bomen
kunnen ze geen kwaad want de vogeltjes vinden het een lekker
hapje. En dat is goed voor de biodiversiteit.
De grootste bewondering qua verschijning heeft bij mij de
boktor met z’n lange sprieten. Hij kan vliegen en dat doet hij
met z’n achtervleugels en die liggen keurig opgevouwen onder
de harde dekvleugels.
De facetogen, die bestaan uit twee delen, zijn er om goed te
kunnen zien op korte afstand. Voor de lange afstand hebben ze
een bril nodig. Die lange sprieten zijn er om lekker te kunnen
ruiken (zenuwcellen) tot zelfs op een paar kilometer afstand en
zo je maaltijd bij elkaar te scharrelen. En jawel, met het mond
stuk kunnen ze goed kauwen en knagen en daar kunnen grote
re soorten je, wanneer ze een slechte bui hebben, je mee bijten.
Daar staan ze niet alleen in want dat kan de sabelsprinkhaan en
de libel ook.
Nee, de vlinder is een van de zachtaardigste insecten kunnen we
wel vaststellen, maar geleedpotigen dus ook de familie kever
horen in de insectenwereld. Dus vraag ik aan alle dierenliefheb
bers om de tuin grondig te inspecteren op kevertjes en dan als
het even kan deze aan ons te melden.

Zweefvliegenexcursie
Op 30 april gaan we hopelijk na inmiddels twee x uitgestelde
excursies eindelijk zweefvliegen kijken bij ‘t MAK. Op 23 febru
ari zaten de snorzweefvliegen al heerlijk in het zonnetje te
snoepen van het speenkruid. Nu maar hopen dat het op deze
excursie dag mooi weer is. Ik heb onnoemelijk veel zin in deze
excursie. Geef je op wanneer je meedoet. Zie ook de algemene
activiteiten op pagina 4.

Dagvlinders
Met een beetje geluk kunnen we dit jaar weer gezamenlijk
dagvlinders inventariseren. Dat is hard nodig voor ons vlinder
project. Want we hebben nog maar weinig inzendingen door
Corona. Deze zomer komen er een paar leuke vlinderexcursies
waar iedereen aan kan meedoen. Kun je hier niet bij zijn, tel dan
de vlinders in je tuin. Dat is makkelijk en dichtbij huis, maar
stuur ze wel naar ons op! We hebben alle mensen nodig die oog
hebben voor de natuur, want we weten dat het niet goed gaat.
Jonge enthousiaste mensen zijn van harte welkom, ook in de
werkgroep kunnen we ogen gebruiken. Vlinders zijn een mooie
indicatie om te weten of het goed gaat in de natuur en een
dankbaar onderwerp door hun kleurenrijkdom. En het is daar
om ook niet al te moeilijk om te ontdekken met wat voor soort
je te doen heb. Nachtvlinders zijn een tikje lastiger, maar na een
beetje oefening kun je toch al gauw in een jaar tijd wat soorten
herkennen, vooral onder leiding van Ad Roobeek en Fred Weel.
In het voorjaar start het nachtvlinderen weer.

Foto: Henny van der Groep
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Nachtvlinders
Vrijdag 20 mei: Voorlichtingsavond nachtleven MEC de Herten
kamp in Enkhuizen
Verdere informatie vind je bij de algemene activiteiten op pagi
na 5.

Zaterdag 25 juni: Insectendag Egboetswater
Informatie over deze activiteit vind je bij de algemene activitei
ten op pagina 5.

Er is nog één werkgroep bijeenkomst en die vindt op maandag
4 april plaats op de Suyderbraeck.
Je bent van harte welkom.
Wil je meer weten over onze activiteiten betreffende insecten,
neem dan contact met mij op, T: (0229) 24 95 46 of M: henny@
watersnuffel.nl.

Tot gauw,
Henny van der Groep en Ad Roobeek

Gehakkelde Aurelia, foto: Ted van der Bruggen

Oeverzwaluwen

De Oeverzwaluwen zijn nog onderweg naar ons land.
Om ze te verwelkomen is de broedwand in het Drachterveld weer
in orde gebracht.
We hopen op een mooi broedresultaat dit jaar.

Aan het werk, foto:  Douwe Greydanus

klaar voor bewoning, foto: Roel Kemmers

Oeverzwaluwen, foto: Tineke Horstman - Kooiman

Bruinrode heidelibel, foto: Ted van der Bruggen
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Aankondiging boek

Boek: Vogelaars (nooit) uitgevogeld (door Debby Doodeman)

Dit boek is het resultaat van een iets uit de hand gelopen onder
zoek naar vogelaars. Meer dan 1.000 hebben er meegedaan. Hoe
beginnen vogelaars? Wat doen ze? Waarom? Van welke vereni
gingen zijn ze lid? Wat zijn de lievelingsvogels? En nog veel meer.

De uitkomsten zijn verwerkt in het boek tot grafieken, infograp
hics en citaten. Ook wordt duidelijk hoe nu de verhoudingen
tussen de vrouwelijke en mannelijke vogelaars echt liggen. De
scheve verhouding lijkt er in de toekomst uit te gaan. En wat
zijn de verschillen tussen vogelaars en ‘gewone mensen’?

Ook komen er 27,5 type vogelaars aan het woord, tellers, ont
dekkers, kunstenaars, geluidenopnemers, museumvogelaars,
een larofiel en meer. Met tips om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Het doel van het onderzoek is om iedereen te laten zien hoe leuk
vogels kijken is en om het ware vogelaarsbeeld te laten zien. Ook
letterlijk, iedere deelnemers is persoonlijk gevraagd in het veld,
bij lezingen, excursies en is ter plekke ook op de foto gegaan.

Introductieprijs € 20,- (t/m 30 april 2022, daarna € 22,50)

Meer informatie over het boek en bestellen kan op www.fogol.
nl, te ontvangen per post of ophalen in Blokker (bij bestellen via
deze website krijg je ook een ansichtkaart bij het boek cadeau),
via de KNNV uitgeverij of te bestellen via je plaatselijke boek
handel.

 

Wulp, foto: Marjan van den Braak
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Herinnering contributie

Een groot aantal leden heeft inmiddels de contributie voor 2022 overgemaakt, of is reeds via 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 2022 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. Heb je de contributie reeds voldaan dan hoef je niks te doen!
Voorkom dubbele betaling! Controleer of je al betaald hebt als je dat niet meer zeker weet.
G = € 47,00 / L = € 36,00

Graag het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op bankrekening NL50 RABO 0121 7968 17 t.n.v. KN Natuurhis
torische Vereniging, o.v.v. contributie 2022 en lidnummer.

Alvast bedankt, Eric de Vroome, penningmeester/ledenadministratie afdeling Hoorn/West-Friesland

Zoals wij weten trekken Halsbandparkieten vanaf Amsterdam
richting het noorden. In de vogelwerkgroep zijn er al meldingen
van gemaakt dat ze in Blokker en Hoorn gezien zijn. Tijdens de
inventarisatie van de Suyderbraeck vlogen over het terrein daar
vijf over. Onlangs werd ik gebeld door Paul van Els werkzaam
bij SOVON. Hij vroeg zich af of wij als VWG konden uitkijken
naar een eventuele slaapplaats van deze vogels maar uiteraard
mogen ook anderen er aan deel nemen om ze op de kaart te
zetten.

Tellingen van parkieten op de slaapplaats
In de afgelopen  winterseizoenen is een landelijke telling van
slaapplaatsen van parkieten georganiseerd. Het gaat om twee
landelijke simultaantellingen van de soorten Halsbandparkiet,
Grote Alexanderparkiet en Monniksparkiet. Vooral de eerste
twee zijn de afgelopen jaren nog steeds in aantal en verspreiding
toegenomen in ons land, en er is steeds meer interesse  om de
soorten goed in beeld te krijgen.
Naast de wintertellingen is het ook van belang de slaapplaatsen
van deze parkieten de rest van het jaar in beeld te brengen. Als
je een slaapplaats kent kun je de gegevens doorgeven aan: paul.
vanels@sovon.nl.

De waarnemingen mogen ook bij mij gemeld worden zodat het
verder verwerkt kan worden naar de juiste instanties toe.

Met vriendelijke groet, Douwe Greydanus, VWG coördinator
KNNV afd. Hoorn/West- Friesland    T: 0228 72 01 19,    
M: 06 147 34 554, E: d.greydanus@quicknet.nl

Parkieten

Halbandparkiet, foto: Marjan van den Braak
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Bijzondere waarnemingen

WANNEER WAT WAAR WIE

02-12-2021 Houtsnip Kersenboogerd Tineke Horstman
02-12-2021 Middelste zaagbek Andijk Douwe Greydanus
02-12-2021 42 Nevelzwammen Andijk Douwe Greydanus
02-12-2021 2 Spitsschubbige parasolzwammen Andijk Douwe Greydanus
04-12-2021 Grote bloedsteelmycena Egboetswater Douwe Greydanus
04-12-2021 35 Grote zaagbekken Gemaal Andijk Douwe Greydanus
07-12-2021 Grote gele kwikstaart Lutjebroek Ad Roobeek
07-12-2021 8 Kleine zwanen Enkhuizerzand Marjan van den Braak
07-12-2021 13 Pijlstaarten Waterberging Twisk Jan Flink
07-12-2021 Vuurgoudhaan Blokker Tineke Horstman
08-12-2021 7 Middelste zaagbekken Oosterdijk Marjan van den Braak
10-12-2021 Blauwe kiekendief Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
10-12-2021 7 Nonnetjes Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
10-12-2021 Witgat Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus
11-12-2021 Kerkuil Opperdoes - Buitengebied Douwe Greydanus
13-12-2021 1801 Brandganzen Polder de Kolk van Dussen Fred Weel
13-12-2021 Waterspitsmuis Polder de Kolk van Dussen Douwe Greydanus
15-12-2021 Cetti's zanger Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
15-12-2021 10 Sijsen Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
15-12-2021 32 Toendrarietganzen Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
15-12-2021 5 Waterpiepers Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
15-12-2021 7 Waterrallen Lutjebroekerweel Fred Weel
16-12-2021 Cetti's zanger De Vooroever Ad Roobeek en Fred Weel
16-12-2021 Grote mantelmeeuw Buurtjeshaven Ad Roobeek en Fred Weel
16-12-2021 2 Witte kwikstaarten Polder het Grootslag Fred Weel
16-12-2021 Zwarte roodstaart Polder het Grootslag Fred Weel
19-12-2021 2300 Brandganzen Zeevang Noord Vogelwerkgroep
19-12-2021 3 Zwarte ibissen Zeevang Midden Vogelwerkgroep
20-12-2021 Oeverpieper Naviduct Ad Roobeek en Fred Weel
21-12-2021 Houtsnip Polder het Grootslag Fred Weel
21-12-2021 Roerdomp Lutjebroekerweel Fred Weel
22-12-2021 2 Bokjes Kolk van Dussen Ad Roobeek en Fred Weel
22-12-2021 20 Kemphanen Waterberging Twisk Ad Roobeek en Fred Weel
22-12-2021 2000 Toppers De Vooroever Ad Roobeek en Fred Weel
26-12-2021 Flamingo Schellinkhout Jan-Pieter de Krijger
26-12-2021 14 Kleine zwanen Schellinkhout Jan-Pieter de Krijger
28-12-2021 5 Lepelaars Vooroever Douwe Greydanus
02-01-2022 Ransuil Lutjebroek Ad Roobeek
04-01-2022 2 Havikken Lutjebroekerweel Fred Weel
07-01-2022 Rietvoorn Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
11-01-2022 2 Pontische meeuwen Trintelhaven IJsselmeer Ad Roobeek en Fred Weel
11-01-2022 Zeearend Trintelhaven Ad Roobeek en Fred Weel
12-01-2022 Roodhalsfuut De Vooroever Ad Roobeek en Fred Weel
17-01-2022 12 Waterpiepers Lutjebroekerweel Ad Roobeek en Fred Weel
22-01-2022 Grote barmsijs Lutjebroek Ad Roobeek
26-01-2022 28 Sneeuwgorzen Hoornse Hop Jan-Pieter de Krijger
02-02-2022 Grutto Bij de vuurtoren Marjan van den Braak
12-02-2022 Smelleken De Hout Tineke Horstman
23-02-2022 Citroenvlinder Wilhelminapark Yvonne van der Hulst
28-02-2022 Ooievaar Drechterlandseweg Lutjebroek Marjan van den Braak
28-02-2022 4 Zwartkopmeeuwen Lutjebroek Ad Roobeek
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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
M: 06 216 95 992, 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
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
M: 06 216 95 992, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Public relations
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
M: 06 216 95 992, E: pr@hoorn.knnv.nl

De Specht
 
Bij de Specht zijn vrijwel alle modellen nestkasten en dierenholen te koop. Verder 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 lentenummer: 1 juni 2022.
De teksten moeten het liefst niet voorzien zijn van opmaak. Het fotomateriaal dient apart van de tekst te worden aangeleverd
in minimaal 2.000 pixels breed en/of hoog. 
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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” elk
kwartaal 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


