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Knobbelzwaan, foto: Roel Kemmers

Al weer de laatste editie van dit jaar voor ons Hoornblad.

We hebben een uitzonderlijke zomer achter de rug wat het weer
betreft. Ik ben benieuwd of het extreme weer zichtbaar zal zijn
in onze waarnemingen. Om dit zichtbaar te laten zijn is het van
belang dat alle gegevens die verzameld zijn door het jaar bij Jan
Pieter, onze natuurhistorische secretaris, en/of Egbert, onze se
cretaris belanden. Vergeet ze niet te sturen. Het is leuk als ge
gevens op landelijke waarnemings-sites komen, maar we kun
nen alleen iets zeggen over ons eigen gebied als we zelf ook deze
gegevens hebben. Er wordt geregeld een beroep op ons gedaan
door gemeenten e.d. voor kennis en advies bij het ontwerpen of
veranderen van gebieden, het is handig als we dan kunnen zien
wat er door de jaren heen is gevonden op die plek.

Wat waarnemingen betreft.
Ons vlinderproject loopt nog even door, er kunnen dus nog altijd
waarnemingen worden ingeleverd.

We hebben ons project Suyderbraeck afgesloten, er wordt nog
gekeken hoe en of we hier een samenvatting van kunnen maken.

Eind augustus zijn we gestart met ons nieuwe 5-jarige project
op het Landje van Naber, een interessant stuk, anders dan ande
re stukken grond in de buurt door de aanwezigheid van zoute
kwel.

Het komende winterseizoen gaat niet alleen de natuur in win
terslaap, maar ook wij doen het wat rustiger aan. Er zijn wel wat
(niet veel) excursies, de Zeevangtelling begint weer, werkgroe
pen gaan weer binnen-bijeenkomsten organiseren en natuurlijk
hebben we weer onze lezingen, eindelijk weer live in het ons
bekende zaaltje in Wijkcentrum Kersenboogerd. Ik hoop dat
weer veel mensen (opnieuw) de weg hier naar toe zullen weten
te vinden.

Ook willen we, nu dat weer mogelijk is, onze traditie voortzetten
van de nieuwjaarswandeling (een natuurwandeling afgesloten
met een horeca-bezoek om even bij te praten), deze zal dit jaar
plaats vinden op zondag 8 januari. Voor details zie bij de ‘alge
mene activiteiten’.

Ik wens een ieder vast een goed jaareinde en mooi begin van 2023!

Anneloes ter Horst
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Agenda

oktober     pagina

zaterdag 1 paddenstoelenexcursie 4

zaterdag 1 Euro bird watch 4

maandag 10 lezing "de wilde stad" 4

donderdag 13 bijeenkomst vogelwerkgroep 7

maandag 17 bijeenkomst insectenwerkgroep 9

woensdag 26  bijeenkomst plantenwerkgroep 6

november      

zaterdag 5 natuurwerkdag Landje van Naber 4

donderdag 10 bijeenkomst vogelwerkgroep 7

maandag  14 lezing over stadsflora 5

maandag 21 bijeenkomst insectenwerkgroep 9

zaterdag 26 landelijke Sovon dag 7

woensdag 30 bijeenkomst plantenwerkgroep 6

december      

donderdag 8 bijeenkomst vogelwerkgroep 7

maandag 12 lezing over insecten in een natuurvriendelijke tuin 5

zaterdag 17 NH natuurdag 5

januari      

zondag 8 nieuwjaarswandeling 5

Grauwe gans, foto: Roel Kemmers
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Algemene activiteiten
 
De lezigen worden gehouden in wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 Hoorn. Aanvang 20.00 uur 
 
 Zaterdag 1 oktober Paddenstoelenexcursie

Marco van der Lee neemt onze deze dag mee om paddenstoelen
te kijken in het Dijkgatsbos. We verzamelen om 10.00 uur bij
het wandelstartpunt Dijkgatbos
Duur excursie: ca 3 uur.

Opgave en inlichtingen: Marco van der Lee M:06 231 49 870;
E: marcovanderlee@quicknet.nl

Zaterdag 1 oktober Euro bird watch.

Voor meer info zie pagina 7 

Zaterdag 5 november is het weer zover. De landelijke natuur
werkdag vindt plaats en natuurlijk zijn wij ook actief op deze
dag op ons Landje van Naber.

Er worden weer gras en andere planten bijeengeharkt, het
schelpenstrandje moet ontdaan worden van de begroeiing en
greppels moeten worden uitgehaald

Heb je zin om mee te werken en weer een bijdrage te leveren
aan het onderhoud van een van de weinige stukjes echte natuur
in de gemeente Hoorn dan ben je van harte welkom om de
handen uit de mouwen te komen steken.
Laarzen zijn aan te raden en het weer is niet te voorspellen dus
houdt daar rekening mee met je kleding. Voor koffie, fris en een
koek wordt gezorgd. We starten om 9:30 uur en zo even na het
middaguur zullen we de boel afronden.

Aanmelden kan op www.natuurwerkdag.nl. Daar kan je door
klikken op de locaties naar Het Landje van Naber.
Meer informatie is te krijgen bij Jan-Pieter de Krijger
(0621695992, n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl)
 

Schubbige fopzwam, foto: Marco van der Lee

Gele plomp en Krabbescheer, tekening: Anita Botman

10 oktober lezing over de Wilde stad door Geert Timmermans

Geert Timmermans werkt als stadsecoloog bij de gemeente
Amsterdam. Hij is de bedenker van de Amsterdamse ecologische
structuur, Hij houdt zich bezig met het opheffen van ecologische
knelpunten in die structuur, maar ook met het ontwikkelen van
plannen voor de natuurinclusieve stad.
In zijn vrije tijd schrijft hij boeken over de stadsnatuur zoals
Haring in het IJ (1991), De Wilde Stad (2001) en het Amsterdam
se Beestenboek (2017), maar ook de Eetbare Stad (2017) is mede
van zijn hand. Verder is hij voor Ravon ringslangcoördinator
(broeihopen) voor Groot-Amsterdam en trekker van KNNV/R
avon werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen .
In zijn lezing gaat hij in op de rijke natuur van Amsterdam,
waarom Amsterdam een grote biodiversiteit kent, wat het beleid
daar in is en hoe natuur reageert op de kansen in de stad.
Aan de hand van een beeldpresentatie wordt dit toegelicht
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Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag,
dit jaar op zaterdag 17 december 2022 in Aristo Meeting Center
in Amsterdam Sloterdijk. Zet de datum alvast in je agenda en
deel deze met uw medevrijwilligers of collega’s!

Alle Noord-Hollandse natuuronderzoekers én natuurliefhebbers
zijn van harte welkom om de verschillende presentaties te vol
gen. Gedurende de dag is er ook een informatiemarkt en tijd om
bij te praten. Het programma zal in de loop van de zomer bekend
zijn en met je worden gedeeld. Wanneer het door de maatrege
len van de overheid niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te
komen, bieden we het programma weer online aan.

De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuur
dag en de Provincie Noord-Holland maakt het financieel moge
lijk. Houd de website in de gaten voor het programma en aan
melding: www.landschapnoordholland.nl/natuurdag
 

Foto: Ted van der Bruggen

8 januari nieuwjaarswandeling

We gaan het weer proberen: Op zondag 8 januari gaan we weer
onze traditionele nieuwjaarswandeling houden. Dit keer rond
om de Koopmanspolder.
We verzamelen om 11 uur boven op de dijk bij de rotonde ter
hoogte van de fietsenwinkel van André van Duyn. Na afloop gaan
we gezamenlijk wat drinken/eten in een naburige horeca-gele
genheid. Met het oog op dit laatste willen we graag weten hoeveel
mensen er zullen deelnemen, daarom opgeven verplicht bij
Anneloes ter Horst M:06 176 28 020; E: voorzitter@hoorn.knnv.
nl

Koopmanspolder, foto: Marco van der Lee

14 november lezing over stadsflora

Ton Denters is ecoloog, die stadsnatuur promoot en dan vooral
de stedelijke flora. Hij is grondlegger van het urbaan district,
waarbij de stad als een volwaardig natuurhabitat geldt met eigen,
unieke soorten. Dit district is opgenomen in Heukels’ flora van
Nederland, de flora waarmee Denters verbonden is geraakt en
in 2020 de bijdrage ‘Flora in beweging’ schreef. Als auteur is hij
succesvol met boeken die alom zijn geprezen: Stadsplanten
(2004), Plantenkijk/Wandelgids van Nederland (2010) en de voor
de Jan Wolkersprijs genomineerde Stadsflora van de Lage Lan
den.

In zijn lezing komt die stadsflora tot bloei met ook nieuwe
woorden/begrippen die de Van Dale hebben gehaald (laatste
editie) of daarin binnenkort doorklinken: gewildgroei, tuinvlie
ders, voegenvullers, botanisch erfgoed en hipsterflora. Voor deze
gelegenheid is de Stadsflora van Denters -via een voorintekening-
voor 27,50 euro (ipv 34,95) te verkrijgen. 12 december lezing over insecten in een natuurvriendelijke tuin

in ontwikkeling.

Inga Tessel is KNNV lid en werkt als zelfstandige bij oa een
ecologische bureau  en zal op deze dag een lezing verzorgen over
de ontwikkeling van haar eigen natuurvriendelijke tuin. Ze zal,
met eigen beeldmateriaal, ingaan op de veranderingen die er
plaats vinden en dan met name hoe de insecten er op reageren.
Ze is ook bezig haar omgeving te stimuleren om natuurvriende
lijk bezig te zijn met de bermen. 
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Met een kleine, maar zeer actieve groep hebben we de afgelopen
voorjaar en zomer heel wat gebiedjes geïnventariseerd. Op mo
ment van schrijven is het nog heerlijk weer buiten, eindelijk niet
meer zo heet, maar het ruikt al een klein beetje naar herfst.
Herfst is een prachtig jaargetijde om buiten te zijn, maar niet
de ideale tijd om naar planten te kijken.

Dit gaan we de komende tijd binnen doen in het Wijkcentrum
Kersenboogerd (zaal 04, beneden).
We doen dat op de volgende woensdagen: 26 oktober, 30 no
vember, 11 januari en 15 februari, alle keren starten we om
14:30 uur en gaan door tot ongeveer 16:30 uur.
Op 26 oktober houden we onze, inmiddels traditionele, foto-
middag: we laten elkaar bijzondere planten zien die we de afge
lopen tijd hebben gezien, hier in de buurt of ver weg, alles is
interessant. Neem een usb-stick mee met je foto’s, er wordt ge
zorgd voor een laptop en beamer. En misschien laat Yvonne ons
ook wel weer foto’s van een plantenfamilie zien.

Op 11 november gaan we korstmossen bekijken, zowel foto’s
als echte exemplaren. Het is handig om hiervoor een loepje bij
je te hebben.

Je hoeft je niet op te geven voor deze bijeenkomsten, hoewel het
wel prettig is om een idee te hebben hoeveel mensen er zullen
komen.
Heb je ideeën/wensen voor een onderwerp voor de bijeenkom
sten in januari en februari laat het me dan alsjeblieft weten
(contactgegevens zie achterin het Hoornblad), zeker als je de
eerste keren er niet bij kan zijn. Dat geldt trouwens ook voor
gebieden die je in 2023 graag met de plantenwerkgroep zou
willen bezoeken.

Anneloes ter Horst

Plantenwerkgroep

Korstmos, Peltigera aphtosa, foto: Anneloes ter Horst

Korstmos Solorina crocea, foto: Anneloes ter Horst

Zachte ooievaarsbek, tekening: Anita Botman: 
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Vogelwerkgroep

Beste mensen, wat gaat de tijd snel maar hopelijk hebben jullie
wel een relaxte vakantie achter de rug. In ieder geval zal het niet
aan het weer hebben gelegen. Het was wel weer extreem met de
gortdroge periode waar onze flora en fauna onder te lijden heeft
gehad.
Op verschillende plekken daalde het waterpeil en de waterschap
pen moesten alle zeilen bij zetten om de watertoevoer in stand
te houden.
Botulisme eiste ook zijn tol onder de vogels maar de grote klap
kwam door de vogelgriep. Op Texel is het complete broedseizoen
van de Grote Sterns mislukt. Ouders stierven en jongen in het
nest verhongerden omdat de ouders niet terug keerden met
voedsel. Een triest voorbeeld hoe het mis kan gaan in onze
aangeharkte natuur.

Landje van Naber
Om het de vogels daar naar hun zin te maken is er veel werk
verzet. Nadat Roel het eilandje had verlaten kwam een jonge
Bergeend aanvliegen die er gelijk  beslag op legde. Vermoedelijk
dat Ben meer kan vertellen over het beheer.
  Agenda

Euro Birdwatch
Zaterdag 1 oktober vindt weer deze internationale telling
plaats. Veel telposten zullen dan weer uitkijken naar de passe
rende trekvogels om deze gegevens weer door te geven aan de
coördinatoren zodat er weer een beeld ontstaat van de trek. Ook
zullen de tellers bij de trekpost bij vuurtoren ‘de Ven’ weer actief
deelnemen; zonopkomst om 07:53 uur.
Meer info bij de VWG. Coördinator.

Zaterdag 26 november.
Op deze dag wordt de SOVON Landelijke dag te Ede georgani
seerd. Locatie: Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Zaterdag 17 december
LNH landelijke dag in Aristo Meeting Center in Amsterdam
Sloterdijk.

Vogelwerkgroep binnen-bijeenkomsten
Deze worden gehouden op donderdag,13 oktober, 10 november,
8 december en 12 januari. Zet het alvast in je agenda.
De 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 wenselijk zodat de zaal daarnaar ingericht kan
worden, T: 06 147 34 554, E: d.greydanus@quicknet.nl.
Hopelijk dat je deze avond weer kan komen bezoeken zodat er
weer veel informatie gedeeld kan worden.

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

Douwe Greydanus
 

Foto: Douwe Greydanus

Sperwer, foto: Ted van der Bruggen

Kemphaan en Kleine plevier, foto: Marjan van den Braak
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Insectenwerkgroep

Hoe warm het was en hoe droog.

Een prachtige zomer maar niet helemaal voor de insecten. In
2019 schreef ik nog over de Keizersmantel dat we die hier graag
meer wilden zien. En daar was ie dan, overal in Nederland maar
in West-Friesland? In de Eifel was het een waar Keizersfeestje.
Op alle bekende vlinderplekken rondom Netterheim steeg de
Keizersmantel op om ons te begroeten. Vooral terwijl wij ons
twaalf uurtje nuttigden kwamen ze nieuwsgierig kijken wat we
aan het doen waren en vlogen dan rakelings langs. Helaas was
het met de vlinders in West-Friesland deze zomer droevig ge
steld, zelfs de Vlinderstruik werd nauwelijks bezocht en dan
vaak door de welbekende soorten. Wel zijn de laatste week van
augustus wat meer soorten gezien zoals Dagpauwoog, Boom
blauwtje, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder,
Bond zandoogje, het Kleine koolwitje en Klein geaderd witje. De
Kolibrievlinder is vele malen overal in Nederland gesignaleerd
en zelfs bij ons in de regio. Het wordt volgend jaar een spannend
vlinderjaar want de droogte gecombineerd met onze landbouw
zou wel eens fataal voor de insecten kunnen zijn en dat geldt
dan ook meteen voor de biodiversiteit. De afgelopen jaren zijn
er steeds minder vlinders waargenomen (soorten en aantallen
wel te verstaan).

Nachtvlinders

Afgelopen weken heeft de nachtvlindergroep vaak het doek op
kunnen zetten. Vele soorten nachtvlinders zijn er gedetermi
neerd. Dank dus ook aan deze trouwe groep (jonge- en oude
enthousiastelingen) die zich iedere week opnieuw inzet.
Regelmatig worden er in het najaar nachtvlinderavonden gehou
den van schemer tot meestal 1 uur. Hieraan kun je deelnemen,
maar vraag aan Ad Roobeek: ad.roobeek@ziggo.nl wanneer en
waar deze plaats vinden!

Libellen en juffers

Graag had ik verteld dat het goed gaat met onze Lantaarntjes.
Waar het nu precies in zit dat ze lang niet meer in groten geta
le worden waargenomen weet ik niet maar dat mis ik wel. Zo’n
hoek van de sloot vol met Lantaarntjes was een heel mooi gezicht.
Wel is de Kleine roodoogjuffer weer terug in het Kreekbos.
Zwevende over het water of lui genietend op een waterplant in
de zon. En de Houtpantserjuffer woont nog steeds in een bomen
laantje. Vermomd als kerstversiering aan een takje van een
boom. Ga zelf maar kijken maar verwacht geen elfjes (zweefvlie
gengroep) met toverstokjes op deze plek. Misschien aan de wa
terkant?

Hommels en bijen

Het was een druk hommel-/bijen jaar. Het blijft lastig om deze
groep goed op naam te brengen, echter met een beetje hulp lukt
het. Alle begin is moeilijk. De Steenhommel was veel aanwezig,
samen met de Akker- en Aardhommel groep.

Vlinders (en libellen) zijn een graadmeter van een gezonde
natuur.

Vlinderproject

Door de weersomstandigheden van afgelopen drie jaar is 2022
niet zo’n best vlinder jaar. Het weer heeft zeker invloed op ons
vlinderproject, want het was lastig inventariseren in de corona
periode. We gaan een jaartje door en hopen nog op wat inzen
dingen van jullie kant. De insectenwerkgroep heeft trouw
geïnventariseerd. Dank aan iedereen die tot dusver dag-/nacht
vlinders heeft ingezonden.

Keizersmantel, foto: Henny van der Groep

Steenhommel, foto: Henny van der Groep
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Hommelbijvlieg, foto Henny van der Groep

Blinde bij, foto: Henny van der Groep

De Zweefvlieg

Dit jaar zijn er verschillende soorten zweefvliegen gedetermi
neerd. De werkgroep leert er steeds meer bij. De leukste groep
is degene die op een hommel lijkt met witte billen en geel in de
pootjes, de Hommelbijvlieg. Ook de Grote narcisvlieg, waar de
bollenboer niet blij mee is, was van de partij. Verder verdient de
Blinde bij een prijs, we hebben er zelden zoveel tegelijkertijd
gezien in de Koopmanspolder op de Zeeaster.

De volgende werkgroep (bestaande uit jong en oud) bijeenkomst
is op maandagavond 17 oktober, daarna 21 november en van
20:00-22:00 op de Suyderbraeck. Iedereen is van harte welkom!
We zijn blij met nieuwe leden. Wil je meer weten over onze
activiteiten neem dan contact met mij op, T: (0229) 24 95 46 of
E: henny@watersnuffel.nl.

Volg de nieuwsbrief en kijk op de website voor meer informatie!

Henny van der Groep
 

Kolibrivlinder, foto: Marjan van den Braak

BUndelmycena, foto: Marco van der Lee

Microscopen

Onze microscopen staan vrijwel werkloos opgeslagen.
Vanaf november is het mogelijk om er tijdelijk ééntje in bruik
leen thuis te hebben.
Heb je interesse, neem dan contact op met Anneloes ter Horst
(voorzitter@hoorn.knnv.nl).
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Zoogdierenwerkgroep

De afgelopen zomer was erg droog en warm. En net zoals wijzelf
zoeken de dieren verkoeling in het water. Alleen is het voor
sommige dieren moeilijk om zelfstandig weer op het droge te
komen.
Bijgaand een foto van een koe die een sloot in de Zeevang had
uitgekozen om te gaan badderen.
Gelukkig voor de koe kon de eigenaar bijtijds gewaarschuwd
worden om een reddingsactie te kunnen uitvoeren. Met een
ketting om de nek werd de koe uit de sloot getrokken.

foto: Fred Weel

Als werkgroep hebben we ons niet in het zweet gewerkt. Op 20
mei hebben we met belangstellenden een zoektocht door het
Wilhelminapark in Enkhuizen gemaakt naar de aanwezige
vleermuizen. Helaas werkte het weer niet echt mee (koude
noordenwind), maar er werden toch nog drie soorten waargeno
men: Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis.

Het aangenomen monitoring-onderzoek in opdracht van ge
meente Hoorn is wel gewoon uitgevoerd. En verder is regelmatig
met een bat-detector gezocht naar vleermuizen tijdens het
nachtvlinderonderzoek. Zo vlogen in Hem op 10 juni een flink
aantal Gewone dwergvleermuizen uit.

De activiteiten van de zoogdierwerkgroep blijven ook de rest van
2022 nog op een laag pitje. Er zijn tot nader order geen binnen-
bijeenkomsten gepland. 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: 06-486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl.

Fred Weel

Haas, foto: Marjan van den Braak

Egel, foto: Ted van der Bruggen

Eekhoorn, foto: Roel Kemmers
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Nieuws uit de Zeevang

Maandag 29 augustus was onze KNNV hoorn/West-Friesland
uitgenodigd om te komen praten of de Natura 2000 natuur-doe
len in De Zeevang  naar tevredenheid werken.

De bijeenkomst  georganiseerd door de provincie Noord-Hol
land, vond plaats op de boerderij van de familie Wennekers in
Hobrede. Er waren een groot aantal andere belanghebbende
partijen die ook deelnamen aan de gesprekronde. Zo was de
agrarisch natuurvereniging Water Land en Dijken aanwezig
omdat die actief in het gebied met de boeren proberen het
landschap natuurvriendelijk te beheren. Ook de boeren waren
aanwezig en de dorpsraad van de dorpen die in De Zeevang lig
gen.

Je zou haast denken dat een gebied wat onder de Nature 2000
paraplu ligt veilig is voor natuur perikelen. De natuur is daar
beschermd en het komt dus wel goed. Nee dus!!!!!!

Alle aanwezigen hebben voor hun eigen doelgroep laten horen
dat er nog een flink aantal punten aandacht dienen te krijgen.
De Natura 2000 beschermparaplu blijkt op een groot aantal
punten te klein te zijn.
Als KNNV hebben wij aangegeven dat het ons niet bevalt dat de
weidevogels die in De Zeevang hun nesten bouwen niet be
schermd zijn. En inderdaad de voorzitter die vanuit de Provincie
Noord-Holland de bijeenkomst voorzat, gaf aan dat broedende
weidevogels niet onder de bescherming van Natura 2000 Zee
vang vallen. De weidevogels zijn in het Zeevanggebied  om te
broeden dus ”vogelvrij”.
Deze onzekere positie van de weidevogels was ook het doel om
aan de gespreksronde deel te nemen. Nu konden wij aangeven
dat wij als KNNV hier zeer ontevreden over zijn. We hebben
aangeven dat wij van de provincie verwachten dat hieraan
aandacht wordt gegeven en verantwoording wordt genomen. De
provincie heeft toegezegd dat er een gebied-projectleider wordt
aangesteld.|

Het zou mooi zijn als in De Polder Zeevang een collectief ontstaat
van de agrariërs met Staatsbosbeheer en de agrarisch natuurbe
scherming Water Land en Dijken. De projectleider vanuit de
provincie stuurt op afstand. De agrarisch natuurvereniging le
vert de gebiedscoördinator die de boeren en Staatsbosbeheer laat
samenwerken en die een robuust weidevogellandschap beheren.

Het aanvalsplan Grutto dat in werking is gesteld door de rege
ring, biedt kansen om een goede start te maken.

Voor De Zeevang biedt dit ondanks een te kleine paraplu van de
Natura 2000 bescherming, volop kansen voor de weidevogels die
naar De Zeevang komen om hun nesten te bouwen en zeker zo
belangrijk, hun kuikens vliegvlug te krijgen.

Ben Pronk en Egbert Baars

Grutto, foto: Ben Pronk
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Vogelkijkdag Twisk

Zaterdag 6 augustus 2022 was een prachtige dag om vogels te
spotten bij de waterberging van Twisk. Een beetje wind, zon
afgewisseld door wat bewolking en 21 graden, ideaal om er te
verblijven. De Grauwe gans domineerde de waterplas en het was
zoeken naar de krenten in de pap via verrekijker en telescoop.
Aan de noord-oost kant waren drie Bruine kiekendieven aan het
jagen wat voor onrust zorgde. 
                                                       
Boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland was
om negen uur al in de weer bij het infobord aan het Marepad
om de promotie-aanhanger te installeren en uit te stallen. De
vogelspotlijst werd al snel ingevuld tot 47 vogel soorten, maar
dan wordt het goed zoeken naar de moeilijker en in aantal
mindere of verborgen soorten. Op de paaltjes bij het broed eiland
hipte een Blauwborst die zich goed liet zien. Uiteindelijk eindig
den wij op 61 vogel soorten.
Op zo’n dag is het dan altijd de vraag: is de steltloper van een
dag ervoor er ook nog of nu niet.
Met ondersteuning met telescopen kwamen leden van onze
KNNV afdeling er bij om de passant een blik te gunnen op het
aanwezige vogelrijk op de plas. Op verzoek van LNH was het
waterpeil door het HHNK iets verhoogd vanwege de droogte van
de laatste tijd. Je merkt het vast wel dat het klimaat warmer en
droger is geworden.  Op de slikranden zagen wij een Witgatje,
Watersnippen en de op de lijst staande vogels foerageren.
Ook werd de vraag gesteld of hier vogelgriep heerste maar de
meeste sterfgevallen kwamen door botulisme. De dode vogels
worden regelmatig door de boswachter(s) verwijderd om verde
re besmetting te voorkomen.
Na het afsluiten van de vogelkijkdag bleek het bezoekersaantal
tegen te vallen maar dat heb je tegenwoordig. Er wordt overal
iets georganiseerd op dezelfde dag en dan is de keuze snel ge
maakt.

In 2023 hopen wij op de eerste zaterdag van mei weer dit jaarlijks
terug kerend evenement te organiseren.
Onze dank van LNH en KNNV afdeling gaat uit naar de vrijwil
lige deelnemers die dit mogelijk hebben gemaakt zonder hun
inbreng kan het niet plaats vinden. Helaas wordt de groep alleen
maar ouder.

Coördinator vogelwerkgroep, Douwe Greydanus

Grauwe gans, foto: Roel Kemmers
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Putter, foto: Marjan van den Braak

Rietgors, foto: Marjan van den Braak

Waterhoen, foto: Marjan van den Braak

Stormmeeuw, foto: Roel Kemmers

Bergeend, foto: Roel Kemmers

Fuut, foto: Ted van der Bruggen
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Bijzondere waarnemingen
WANNEER WAT WAAR WIE

23-07-2022 Aangebrande valkmot Zesstedenweg  Grootebroek Insectenwerkgroep

27-08-2022 Behaarde schaduwwants Hoogkarspel Insectenwerkgroep

16-08-2022 20 Bloedrode heidelibellen Streekbos Marjan van den Braak

20-07-2022 Bonte zakspin Lutjebroek Ad Roobeek

09-07-2022 Boomsikkelwants Oosterleek Insectenwerkgroep

06-08-2022 Boomvalk Waterberging Twisk Douwe Greydanus

01-06-2022 2 Bosrietzangers Lutjebroekerweel Ad Roobeek

04-07-2022 Bosruiter Polder de Kolk van Dussen Douwe Greydanus

13-08-2022 Bruine graswants Aartswoud Insectenwerkgroep

20-08-2022 400 Casarca's Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus

03-06-2022 2 Cetti's zangers Lutjebroekerweel Ad Roobeek

07-08-2022 3 Geelpootmeeuwen Drechterland Fred Weel

18-07-2022 Geelsprietdikkopje Weijdemeere Truus Doekes

08-06-2022 5 Gekielde loofslakken Lutjebroek Ad Roobeek

15-06-2022 Gevlekte rietorchis Koopmanspolder Douwe Greydanus

10-06-2022 35 Gewone dwergvleermuisen Hem Insectenwerkgroep

14-07-2022 Havik Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus

27-07-2022 4 Houtpantserjuffers Lutjebroek Ad Roobeek

08-06-2022 Huisspringstaart Lutjebroek Ad Roobeek

22-07-2022 Kerkuil Andijk Insectenwerkgroep

30-07-2022 3 Kleine beren Wervershoof Insectenwerkgroep

16-08-2022 Kleine vuurvlinder Medemblik Jan Flink

22-06-2022 Kwartel Hoogkarspel Ad Roobeek

06-08-2022 3 Lachsterns Waterberging Twisk Douwe Greydanus

04-07-2022 68 Lepelaars Wervershoof Douwe Greydanus

03-06-2022 Ligusterpijlstaart Lutjebroek Ad Roobeek

28-06-2022 118 Oeverzwaluwen Waterberging Twisk Douwe Greydanus

14-08-2022 Pijlkruid Zesstedenweg  Grootebroek Ad Roobeek & Jade van Doorn

23-06-2022 Poelruit Zanddepot Douwe Greydanus

09-06-2022 Pontische meeuw Lutjebroekerweel Vogelwerkgroep

15-08-2022 Purperreiger Hoogkarspel Fred Weel

25-08-2022 Roodborsttapuit Hoogkarspel Fred Weel

07-08-2022 Roodpootvalk Wijdenes Fred Weel

21-06-2022 5 Rouwkwikstaarten Lutjebroek Ad Roobeek

02-07-2022 10 Slobeenden Polder het Grootslag Fred Weel

09-06-2022 Snor Lutjebroekerweel Douwe Greydanus

05-06-2022 2 Spotvogels Zuidermeerweel Fred Weel

03-06-2022 2 Veldleeuwerikken Zeevang Fred Weel

14-06-2022 Vos Lutjebroekerweel Ad Roobeek

29-08-2022 Waterral Waterberging Hensbroek Douwe Greydanus

06-08-2022 Witgat Waterberging Twisk Douwe Greydanus

20-07-2022 Zebravlinder Egboetswater Douwe Greydanus

26-06-2022 Zeearend Wervershoof - Vooroever Douwe Greydanus

06-08-2022 Zomertaling Waterberging Twisk Douwe Greydanus

17-07-2022 2 Zwarte sterns Lutjebroek Ad Roobeek

28-08-2022 Temminck's strandloper Landje van Naber Jan-Pieter en Tineke
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Adressen afdeling Hoorn/West-Friesland

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 winternummer: 1 december 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. 

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
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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

 

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:

 Jeugdlid;(tot en met het jaar waarin je 25 jaar word gratis)
 Jeugdlid; (vanaf 26 tot en met 30 jaar € 20,00 per jaar
 KNNV-lid ( 1 pe oon € 36,00 per jaar
 Gezinslid (meer dan 1 persoon op hetzelfde adres € 47,00 per
jaar)

www.editoo.nl


