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Activiteitenprogramma KNNV & IVN West-Friesland
Toelichting activiteiten
Vogelcursus
Workshop natuurlijk tuinieren
Haal meer natuur in eigen tuin
Lidmaatschap en Contributie 2014
Van de bestuurstafel
Verslag excursie IJmuiden
Beheerplan Zeevang vastgesteld
Landelijke Sovon-dag 2013
De Ravon-dag
Vogelwerkgroep
Ondersteuning- en Adviescommissie
Insectenwerkgroep
Vissenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Zoogdierwerkgroep
Hemelvaartkamp 2014
Roze spreeuw
De Hoornbloem
De Specht
Bijzondere waarnemingen

Bij de voorplaat: Al behoort de Spreeuw tot de meest algemene soorten ter
wereld, in Nederland neemt de soort sterk in aantal af. De precieze oorzaken
van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom hebben Sovon en
Vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw
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Activiteitenprogramma KNNV & IVN
JANUARI
zaterdag
zondag
maandag
zaterdag
zondag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
zondag
maandag
maandag
woensdag
zondag
maandag
woensdag
woensdag

4
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6
11
12
12
13
14
16
19
20
20
22
25
26
29
29

Knotzaterdag: Ergens in de regio door de knotploeg (IVN)
Nieuwjaarswandeling in en om Monnickendam, zie toelichting
Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Inventarisatie Streekbos (IVN S)
Gezinsactiviteit: Winterverrassingen (IVN S)
Nieuwjaarsreceptie voor IVN-leden (IVN S)
Lezing: Zeevang door Jan Marbus en Ben Pronk, zie toelichting
Zoogdierenwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 25
Vogelwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 20
Boekenmarkt in de Incoteczaal (IVN S)
Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Insectenwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 22
Lezing: Historie verkaveling Grootslagpolder (IVN S)
Zeevangexcursie, zie toelichting
Gezinsactiviteit: Vis en Water (IVN S)
Plantenwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 24
Vogelcursus in Obdam, zie pagina 11
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8
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13
15
15
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24
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26

Knotzaterdag: Ergens in de regio door de knotploeg (IVN)
Excursie: De Amsterdamse Waterleidingduinen, zie toelichting
Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Gezinsactiviteit: Afvalkunst (IVN S)
Inventarisatie Streekbos (IVN S)
Gezinsactiviteit: Plastic, een zegen of vloek? (IVN S)
Lezing: Grootoren, Dwergen en Laatvliegers, zie toelichting
Vogelwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 20
Knotzaterdag: Ergens in de regio door de knotploeg (IVN S)
Wandeling: Op het voormalig eiland Marken, zie toelichting
Gezinsactiviteit: Snertwandeling (IVN S)
Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Werkdag: De Koogbraak met Staatsbosbeheer, zie toelichting
Gezinsactiviteit: Opgezette dieren (IVN S)
Insectenwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 22
Algemene Jaarvergadering voor IVN-leden (IVN S)
Plantenwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 24
Gezinsactiviteit: Uilenballen pluizen (IVN S)

FEBRUARI
zaterdag
zondag
maandag
zondag
zaterdag
zondag
maandag
donderdag
zaterdag
zaterdag
zondag
maandag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensad
woensdag

MAART
zaterdag
zondag

1 Knotzaterdag: Ergens in de regio door de knotploeg (IVN)
2 Excursie: Vlindorado, zie toelichting
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zondag
zondag
zondag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag
maandag
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woensdag
donderdag
zaterdag
zondag
maandag
woensdag
zaterdag
zondag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
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15
16
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19
22
23
24
24
29
29
30
30

Gezinsactiviteit: Duurzaamheid en schoon milieu (IVN S)
Volwassenenactiviteit: Snertfietstocht (IVN)
Gezinsactiviteit: Lammetjesdag (IVN)
Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Algemene ledenvergadering (KNNV) aansluitend een lezing
Inventarisatie Streekbos (IVN S)
Werkdag: De Koogbraak met Staatsbosbeheer, zie toelichting
Gezinsactiviteit: Tamme ratten (IVN S)
Lezing: Overlevingsstrategieën van wilde orchideeën,
zie toelichting
Lezing: Vogelreis Finland-Varager Noorwegen (IVN S)
Vogelwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 20
Excursie: Dijkgatbos en de pier van Den Oever, zie toelichting
Gezinsactiviteit: Waterschildpad als huisdier (IVN)
Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Plantenwerkgroep-excursie, zie pagina 24
Volwassenenactiviteit: NL DOET Natuurwerkdag (IVN)
Volwassenenactiviteit: Fietstocht naar weidevogels (IVN S)
Natuurlijk tuinieren in De Witte Schuur, zie pagina 12
Insectenwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 22
Themadag Levende Tuinen, zie toelichting
Knotzaterdag: Ergens in de regio door de knotploeg (IVN S)
Gezinsactiviteit: Knoppentocht Streekbos (IVN S)
Wandeling: Door de duinen bij Schoorl, zie toelichting
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Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Wandeling: Rond de stad met vergezichten, zie toelichting
Vogelwerkgroep-bijeenkomst, zie pagina 20
Excursie: Thijsse’s Hof in Bloemendaal, zie toelichting
Paddenstoelenstudiegroep-excursie, zie pagina 4
Plantenwerkgroep-excursie, zie pagina 24

APRIL
maandag
dinsdag
donderdag
zondag
dinsdag
woensdag

Deelname aan de activiteiten is kosteloos, tenzij anders vermeld.
Voor meer details van de IVN activiteiten zie: www.ivn.nl/afdeling/west-friesland
De excursies in het Streekbos (S) starten bij het IVN Streekbos Paviljoen,
Veilingweg 21a in Bovenkarspel.

Paddenstoelenstudiegroep West-Friesland
Deze excursies zijn bedoeld voor leden van IVN en KNNV, die zich willen verdiepen in de wereld van de paddenstoelen.
Deze excursies starten om 13:00 uur en eindigen om 16:00 uur. Zie ook:
www.knnv.nl/hoorn.
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Toelichting activiteitenprogramma
De lezingen en sommige werkgroepsavonden worden gehouden in Wijkcentrum Kersenboogerd,
Brederodegracht 1 in Hoorn. Zaal open om 19:45 uur.
De meeste excursies starten bij de kleine P aan het Dampten in Hoorn, even voorbij
de begraafplaats. Vanaf de trein (en de fietsenstalling) is het 8 minuten lopen.
Bel bij twijfelachtig weer even naar de vermelde contactpersoon.

Zondag 5 januari: Nieuwjaarswandeling in en om Monnickendam
Om elkaar te ontmoeten in het nieuwe jaar
gaan we, traditiegetrouw een frisse neus
halen en daarna een lekkere kom met snert
verorberen. Dit uiteraard naar keuze. Een stevige wandeling moet de benodigde eetlust wel
opwekken, wellicht voorafgegaan door een
“borreltje”. Als het een lekker winterweertje is,
zal dit wel lukken. De Troeterroute leidt u
onder andere door het voormalige Zuiderzeestadje Monnickendam, het recreatiegebied Hemmeland en een nieuwbouwwijk met traditionele bouwelementen.
We wandelen langs het recreatiegebied Hemmeland, een schiereiland in de
Gouwzee. Hemlanden zijn stukken buitendijks gelegen land, die tijdens stormen
regelmatig overstroomden. Op enkele vochtige plekken bloeien ’s zomers orchideeën. De Troeterroute start bij de Grote Kerk in Monnickendam en is 7 km
lang. Dit kunnen we altijd inkorten tot 5 km. Wij vertrekken om 10:30 uur vanaf
parkeerplaats Dampten in Hoorn. Informatie: Hans Oudejans, e-mail:
hansoude-jans@ziggo.nl, telefoon: 06 486 53 110 tijdens excursie, thuis (072)
50 21 675
Maandag 13 januari: Lezing Zeevang door Jan Marbus en Ben Pronk
Het veenweidegebied van de polder Zeevang vormt een bijzonder landschap in
ons waarnemingsgebied. In relatie tot het Markermeer is het vogelrijk, het jaar
rond. Sinds de jaren ’80 (van de vorige eeuw) voeren we tellingen uit en doen
we aan weidevogelbescherming. In 2009 kreeg het gebied de status van
Natura 2000. En al jaren is er overleg met betrekking tot een dijkreconstructie
en herinrichting met behoud van natuurwaarden: een boeiend gebied!
Voor de pauze zal Jan het landschap en zijn bewoners belichten. De waterhuishouding en Dik Trom komen daarbij aan de orde. Na de pauze vertelt Ben over
de vogelbevolking in het bijzonder.
Behalve de broedvogels komen ook
de resultaten van onze jarenlange
wintertellingen in beeld. Op zaterdag 25 januari volgt een excursie
door De Zeevang. Zie ook het artikel in Tussen Duin & Dijk 2013 nr. 3.
”Het Hoornblad”, nr. 82 winter 2014
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Zaterdag 25 januari: Zeevangexcursie
Aansluitend op de lezing van 13 januari bezoeken we De Zeevang.
Landschapselementen als dijken, kogen, braken krijgen onze aandacht, evenals
plannen en ontwikkelingen. Bovendien is de route zo gekozen dat we kans
maken op veel overwinterende vogels: ganzen, SMIENTEN, BRILDUIKERS, zaagbekken en roofvogels. Vertrek Dampten Hoorn per auto om 09:00 uur en terug
om ca. 13:00 uur. Informatie bij Ben Pronk en Jan Marbus, e-mail:
arendsoog@knnvhoorn.nl, telefoon: (0229) 23 04 19.
Zondag 2 februari: Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen
De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een uniek gebied waar veel aan
natuurbeheer gedaan wordt. De AWD is ontstaan als onderdeel van het jonge
duinlandschap van de 11e tot de 18e eeuw. In feite liggen deze duinen bovenop
de duizenden jaren oude strandwallen van het Oude Duinlandschap. In 1851
werd met Engels kapitaal de NV Duinwater Maatschappij opgericht. Het water
werd uit de duinen bij Vogelenzang gehaald en door een grote leiding naar de
hoofdstad getransporteerd. De infiltratiegeulen behoren nu tot de schoonste
watertypen in Nederland. Als gevolg van de grote variatie in landschap en
begroeiing heeft de AWD een rijke flora en
fauna. In totaal groeien er ruim 660 plantensoorten waarvan 27 soorten bijna nergens anders in
Nederland voorkomen. Jaarlijks broeden er
ongeveer 100 vogelsoorten. ROERDOMP,
HOUTSNIP en IJSVOGEL zijn in deze tijd van het
jaar rijkelijk aanwezig, ook VOS, REE en DAMHERT
komen talrijk voor. Al met al genoeg te zien.
Vertrek 09:00 uur vanaf de Dampten terug ca.
16:00 uur. Houd rekening met de weersomstandigheden en neem voldoende proviand mee.
Contactpersoon: Ko van Gent, e-mail:
kvangent@online.nl, telefoon: (0229) 24 58 85.
Maandag 10 februari: Lezing over Grootoren, Dwergen en Laatvliegers
Vanavond houdt Jan Boshamer een lezing over de vleermuizen. Centraal in de
lezing staan de soorten die in Noord-Holland en dikwijls ook in Hoorn e.o. voorkomen. Het lijkt de laatste jaren goed te gaan met de vleermuizen. Het aantal
waargenomen soorten in de Kop van Noord Holland neemt schijnbaar toe. Wat
kan hiervan de oorzaak zijn en wat betekent dit voor de natuur in onze provincie? Is er sprake van een “waarnemereffect”? Worden er door de toegenomen
belangstelling en vernuftige technologie meer vleermuizen gezien? Bijzondere
aandacht zal uitgaan naar het leven van een kleine kolonie
GROOTOORVLEERMUIZEN. Deze zijn zelfs gefilmd en vanavond krijgen we de première te zien. Jan Boshamer staat overdag voor de klas en houdt zich al 35 jaar
bezig met het mysterieuze leven van vleermuizen vooral in zijn woonomgeving
Den Helder.
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Zaterdag 15 februari: Winterwandeling op voormalig eiland Marken
Het voormalige eiland Marken ligt in de Gouwzee en werd in 1957 via een dijk verbonden met het vasteland. Er wonen (per 31-12-2010) 1.793 mensen op Marken.
Marken staat in binnen- en buitenland bekend om haar monumentale houten huizen
en klederdracht, maar ook om haar unieke werven.
Om de overlast van water te beperken, begonnen de Markers op werven te bouwen,
kunstmatig opgeworpen heuvels. Toen er op de werven geen plaats meer was, werden er in stroken tegen de werven aan paalwoningen gebouwd. Tegenwoordig zijn er
nog vijftien werven, waarvan er twaalf bewoond zijn. Op de werven staan de kleine,
eenvoudige houten huisjes, veelal dicht tegen elkaar geplaatst. De ruimtes onder de
paalwoningen zijn tegenwoordig dichtgemaakt, omdat door de afsluiting van de
Zuiderzee in 1932 de dreiging van het hoge zeewater grotendeels was verdwenen.
Wandelen over de werven tussen de houten huizen, over ophaalbruggen en door
smalle steegjes het geeft u het idee terug in de tijd te zijn.
In vroeger tijden was het de bedoeling dat Marken een voorhaven van Amsterdam
zou worden. Op initiatief van koning Willem I is er tussen 1826 en 1828 gestart met
de aanleg van een kanaal tussen IJdoorn en Marken, het Goudriaankanaal.
Vanwege protesten uit Amsterdam is de verdere aanleg echter stilgelegd en het
kanaal gedempt. Op het eiland en op het vasteland is het verloop van het
Goudriaankanaal nog steeds zichtbaar.
Omgeven door water, dat nu misschien bevroren is kunnen we vele watervogels
zien, zoals KUIF- en TOPPEREENDEN, KLEINE- en WILDE ZWANEN. Heel veel ganzen,
waar vogels zijn, vinden we ook roofvogels, dus…. “wie weet”. We wandelen over de
dijk naar het “Paard van Marken”. Een beroemde vuurtoren.
Vertrek: 09:00 uur vanaf parkeerplaats Dampten in Hoorn. Terug om ca.14:30 uur.
Informatie: Hans Oudejans, e-mail: hansoudejans@ziggo.nl, telefoon: 06 486 53 110
tijdens de excursie, thuis: (072) 50 216 75.
Zaterdag 22 februari en zondag 9 maart: Werkdag de Koogbraak met
Staatsbosbeheer
Vele handen maken licht werk, dus kom gerust een paar uurtjes helpen. Je zult
merken dat het werken in de buitenlucht, soms onder bijzondere omstandigheden, echt heel lekker is. Al een aantal jaar achtereen hebben we in het riet rond
de Koogbraak (tussen Schardam en Etersheim) werkzaamheden verricht. Die
werkzaamheden zoals maaien, afvoeren en harken zorgen ervoor dat het rietland botanisch interessant wordt. Dit jaar gaan we wederom broeihopen omzetten voor de ringslang. Die is nog geen vaste bewoner van het gebied, maar wie
weet, als we het gebied nog aantrekkelijk maken??? Het plezier waarmee er
gewerkt wordt is echter ook belangrijk en na hier al meer dan 10 jaar gemeenschappelijk gewerkt te hebben ontstaat het gevoel dat de Koogbraak toch een
beetje van de KNNV geworden is. We nemen genoeg tijd voor rustpauzes.
Neem koffie of ander drinken mee. Doe laarzen aan en werkkleding, want het
kan behoorlijk nat en vies zijn. Voor gereedschappen wordt gezorgd door Ab
van Dorp van SBB. We beginnen om 09:30 uur en zullen rond 14:00 uur stoppen. Verzamelen bij de Koogbraak. De Koogbraak ligt langs de dijk tussen
”Het Hoornblad”, nr. 82 winter 2014
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Schardam en Etersheim. Als je deze ochtend niet kunt is er zondag 9 maart nog
een herkansing. Je mag natuurlijk ook op beide dagen aan het werk!
Contactpersoon: Eric de Vroome, e-mail: de.vroome@kpnmail.nl, telefoon:
(0229) 76 90 57.
Zondag 2 maart: Excursie Vlindorado
Vlak achter het duingebied van NoordHolland ligt, in het landelijk gelegen
Waarland, eén van de grootste overdekte vlindertuinen van Europa, in de bloemenkwekerij van Dekker Anthuriums.
De tropische vlindertuin Vlindorado, een overdekt vlinderparadijs van ruim 1.000
vierkante meter waar de vlinders vrolijk rondfladderen langs de vele bloeiende
planten en waterpartijen. De vlinders worden aangekocht als pop. Elke dag worden in de “poppenkast” vele vlinders geboren. Na een aantal uren kunnen de
vlinders op eigen kracht vliegen en worden de deuren van de kasten geopend
waarna de vlinders in de tuin hun favoriete plant opzoeken. Vooral voor de fotografen onder ons kan deze excursie extra interessant zijn om tropische vlinders
te fotograferen. De vlinders zijn wél gevoelig voor weersomstandigheden. Bij
een bewolkte dag zijn de vlinders niet actief. Toegang bedraagt € 5,00. Vertrek
om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats op het Dampten, terug rond 16:30 uur.
Informatie: Ofra Carmi, e-mail: o.carmi@quicknet.nl, telefoon: 06 534 63 809. In
verband met de organisatie gaarne vooraf aanmelden.
Maandag 10 maart: Lezing “Overlevingsstrategieën van wilde orchideeën
in Europa”
Op deze avond krijgt men een goede indruk van de soortenrijkdom binnen de
familie der orchideeën. Er worden voorbeelden getoond uit verschillende
Europese landen: van Ierland tot Turkije en van Noorwegen tot Italië. Natuurlijk
komen ook Nederlandse voorbeelden aan bod. Verder wordt ingegaan op het
soort biotopen waarin orchideeën voorkomen en de eisen die orchideeën aan
hun omgeving stellen. Wilde orchideeën uitgraven en in je eigen tuin zetten
wordt meestal geen succes. De lezing gaat uitvoerig in op de wijzen waarop
orchideeën zich voortplanten. Maar liefst 1/3 van de wilde orchideeën produceert geen nectar! Ze moeten daarom andere trucs uithalen om insecten naar
de bloemen te lokken voor de bestuiving. Ophryssoorten doen aan seksuele
mimicry: ze maken bloemen die eruit zien als een vrouwtjesinsect en die aanvoelen als een vrouwtjesinsect en die ook feromonen (lokstoffen) aanmaken die
erg veel lijken op die die een vrouwtjesinsect aanmaakt! Een filmpje van David
Attenborough maakt goed duidelijk tot wat voor liefdesscènes deze nabootsing
kan leiden. Andere orchideeën kiezen voor voortplanting door middel van zelfbestuiving of voor vegetatieve vermeerdering. Aan het eind van de avond weet je
alles over de slimme overlevingsstrategieën van wilde orchideeën in Europa. De
lezing wordt gegeven door Annemarie Dekker. Zij heeft foto’s van orchideeën
verzameld in de 12,5 jaar dat ze reizen heeft geleid voor SNP Natuurreizen.
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Zaterdag 15 maart: Excursie Dijkgatbos en de pier van Den Oever
Vandaag doen we
Den Oever weer
eens aan. Het blijft
een interessante
omgeving. Je bent
zowel bij het
IJsselmeer als de
Waddenzee.
Vogels als
MIDDELSTE ZAAGBEK,
DODAARS en
NONNETJE zijn altijd
wel aanwezig.
Maar met een beetje geluk verblijven er wat zeldzamere soorten. Daarna willen
we het topgebiedje Dijkgatweide bezoeken. Het is een 64 hectare groot gebied
tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos in de Wieringermeer, dat tussen
augustus 2007 en mei 2008 is ingericht als natuurgebied. Dit nieuwe landschap
verbindt de beide bossen voor natuur en recreatie. Ook is een oude
Zuiderzeekreek in ere hersteld. Er zijn al heel wat (bijzondere) vogelsoorten
gezien. Elk jaargetijde biedt hier andere soorten en een bezoek is dus zeker de
moeite waard. Vertrek om 09:00 uur vanaf het Dampten. Terug aan het begin
van de middag.
Informatie bij Fred Weel, e-mail: fredweelroop@ziggo.nl, telefoon: 06 486 64 025.
Zaterdag 29 maart: Themadag Levende Tuinen
Op zaterdag 29 maart organiseren we in samenwerking met het MAK in
Westerblokker een themadag over Levende Tuinen. Van 11:00 uur tot 16:00 uur
zijn er op en rond het MAK allerlei activiteiten die iets met natuur en tuinen te
maken hebben. Behalve een informatie- / verkoopmarkt en expositie zijn er
workshops en rondleidingen. Liefhebbers kunnen hun eigen nestkast timmeren
en/of een insectenhotel bouwen.
Deze dag past in het kader van het landelijk KNNV-projekt “haal meer natuur in
eigen tuin” en geeft de tuinambassadeurs gelegenheid zich te presenteren.
Ieder die advies wil om zijn tuin natuurrijker te maken of bepaalde natuurelementen aan zijn tuin toe te voegen, kan een tuinambassadeur vragen om raad.
Deze dag is ook een prima gelegenheid om eens kennis te maken met de activiteiten van de vrijwilligerswerkploeg die veel doet aan het onderhoud van het
park. Dat geldt ook voor de Kloostertuin bij de manege waar veel arbeid verricht
wordt om een steeds fraaier ogende kruidentuin te realiseren.
Een speciaal onderdeel van het programma is het panel. De bedoeling hiervan
is een vraagbaak te zijn voor allerlei tuinvondsten of waarnemingen die om een
antwoord of reactie vragen.
Contactpersoon regio Hoorn: Ina Marbus, e-mail: dehoornbloem@hoorn.knnv.nl,
telefoon: (0229) 23 04 19.
”Het Hoornblad”, nr. 82 winter 2014
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Zondag 30 maart: Wandeling door de duinen bij Schoorl
Wij gaan vandaag een
wandeling maken door
de duinen bij Schoorl. De
afgelopen jaren zijn er
herhaaldelijk branden in
dit gebied geweest. In
eerste instantie hebben
die veel natuur vernield,
maar het heeft ook de
mogelijkheid gegeven
het oorspronkelijke stuifzand van de duinen
meer kansen te geven.
Deze voorjaarsdag zullen
we zeker wat van deze
ontwikkelingen zien,
naast de nodige voorjaarsbloeiers, hopelijk laten ook de nodige vogels zich
horen. We gaan naar dit gebied per OV, wat het voordeel heeft dat we niet naar
ons beginpunt (het bezoekerscentrum) terug hoeven te keren. Vertrek trein richting Alkmaar v.a. station Hoorn om 09:20 uur (achterste treinstel), bus 151 v.a.
Alkmaar vertrek 09:58 uur, aankomst halte Idenslaan 10:12 uur, waarvandaan
we eerst naar het bezoekerscentrum lopen voordat we de duinen in lopen.
Informatie: Anneloes ter Horst, telefoon: (0226) 45 29 90 / 06 176 28 020.
Dinsdag 8 april: Wandeling rond de stad, met vergezichten
Om 13:30 uur vertrekken wij vanaf het NS Station (de voorkant) in Hoorn voor
een wandeling van ca. twee uur om de stad Hoorn heen. Oud en Nieuw Hoorn
komen wij tegen tijdens deze wandeling, maar ook het vele groen wat de stad
rijk is. Ook je hond is welkom. Graag een dag van tevoren aanmelden, zodat wij
de wandeling naar een ander tijdstip kunnen verplaatsen, indien de weersverwachting dusdanig slecht is, dat wandelen geen pretje meer is.
Na afloop of tijdens de wandeling is er gelegenheid voldoende om een consumptie te gebruiken.
Voor nadere informatie (zoals doorgang, gezamenlijk vervoer etc.) kunnen jullie
mij, Jan Duyf bellen (0228) 58 52 72 of mailen: voorzitter@hoorn.knnv.nl
Zondag 13 april: Excursie Thijsse’s Hof in Bloemendaal
Thijsse’s Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag
van dr. Jac. P. Thijsse. Vanaf het begin stelde Thijsse zich ten doel om de wilde
planten uit Kennemerland te presenteren in natuurlijke begroeiingen die zich
(grotendeels) spontaan ontwikkelen. De Hof wordt beheerd door een particuliere
stichting met vele vrijwilligers en één aangestelde hovenier / beheerder. Door
Thijsse werd de Hof als “instructief plantsoen” betiteld, maar tegenwoordig
10
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gebruiken we daarvoor de term “heemtuin”. In de Hof worden voor een breed
publiek planten en diersoorten uit Zuid-Kennemerland gedemonstreerd in
natuurlijke begroeiingen, zoals duinbos, struweel, duingrasland en duinvalleivegetaties. Naast de meer dan 400 soorten hogere planten en circa 24 soorten
broedvogels zijn er vele andere planten- en dieren te zien, onder andere blad-,
lever- en korstmossen, paddenstoelen, de wijngaardslak (komt in dit gebied van
nature voor), vlinders, libellen, wilde bijen en waterdiertjes. Vertrek 09:00 uur
vanaf parkeerplaats Dampten, terugkomst rond 15:00 uur.
Informatie: Ben Hart, e-mail: b.m.hart@tele2.nl, telefoon: (0229) 75 05 07.
Alvast voor je agenda:
zondag 27 april: Excursie de Diemense Vijfhoek
zaterdag 3 mei: Vogelkijkdag waterberging Twisk

Vogelcursus te Obdam

In januari 2014 organiseren we een vogelcursus voor beginners in De Brink te
Obdam. In 4 avonden wordt de bijzondere bouw van vogels besproken en leggen we een link naar hun levenswijze. Ook komen een aantal grotere groepen
vogels aan de orde. Er wordt dan in gegaan op kenmerken van deze groepen
en ook het geluid komt natuurlijk aan bod. Naast deze onderwerpen wordt ook
aandacht besteed aan het benodigde materiaal zoals vogelboeken en verrekijkers en natuurlijk komen een aantal goede vogelkijkgebieden ter sprake.
De cursus wordt gegeven in De Brink in Obdam op 29 januari, 5 februari, 12
februari en 19 februari. Bij de cursus zitten ook 2 excursies inbegrepen want
vogels kijken doe je buiten. Deze staan in principe gepland op 25 januari en
op 8 februari. De kosten zijn voor leden van de KNNV € 25,00 en voor niet
leden is dat € 40,00.
Aanmelden bij Jan-Pieter de Krijger onder e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl.
”Het Hoornblad”, nr. 882 winter 2014
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Workshop Natuurlijk Tuinieren
Op maandagavond 24 maart is er een gratis workshop over natuurlijk tuinieren
in MEC De Witte Schuur in Enkhuizen. Aansluitend op het KNNVproject “haal
meer natuur in je tuin” en de slogan “van tegeltuin tot egeltuin”, krijgen deelnemers praktische tips hoe ze hun tuin aantrekkelijker kunnen maken voor vogels,
vlinders en vele andere dieren. Hierbij komen aan de orde de inrichting zoals de
beplanting met bomen, struiken en kruiden en de toepassing van water, en het
onderhoud: hoeveel werk besteed je aan je tuin? Natuurlijk gaat het ook over
hulpmiddelen in de vorm van nestkasten voor vogels en hotels voor wilde bijen,
oorwormen en nog veel meer. Wie eenmaal heeft ontdekt welke rijkdom aan
diersoorten in de eigen tuin kan leven zal voortaan met andere ogen door zijn
tuin lopen.

Haal meer natuur in eigen tuin
U wilt: een tuin waarin je lekker kunt zitten en recreëren, waar plaats is voor rijkbloeiende bloemen, struiken en enkele bomen maar waar ook voedsel is voor
vogels, vlinders, bijen en egels.
Maar…. Mensen die pas een tuin hebben denken vaak dat een dergelijke tuin
heel veel tijd kost. En daar ligt nu juist het probleem. Door werk, gezin en andere zaken heeft de gemiddelde Nederlander het zo druk, dat er steeds meer voor
een “gemakstuin” gekozen wordt. En dat houdt in: veel bestrating, steentjes in
plaats van borders, hier en daar een struikje of een paar potten en klaar is kees.
Maar in zo’n tuin is weinig of niets te halen voor vogels of insecten, het bodemleven verstikt onder het antiworteldoek.

12
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Bovendien is het in een stenen tuin zomers veel heter dan in een groene oasetuin. Niet echt lekker voor u, maar ook die potplanten vergen dan veel zorg. En
op regendagen spoelt het water rechtstreeks van de vele steentuinen naar de
riolering, sloten en grachten die dan overvol raken…
De KNNV is zeer bezorgd over deze ontwikkeling en heeft een project ontwikkeld om te proberen deze verstening een halt toe te roepen door het “natuurlijk
tuinieren” te promoten d.m.v. het project TUINAMBASSADEUR.
Het is de bedoeling dat mensen die een tuin hebben en met vragen zitten over
de invulling ervan, terecht kunnen bij andere mensen die informatie geven over
de manier waarop je zo natuurlijk mogelijk bezig kunt zijn zonder dat je dat uren
kost.
In onze regio wordt dit project ondersteund door een enthousiaste groep tuinambassadeurs die al ervaring hebben met Natuurlijk Tuinieren. Zij willen u
graag belangeloos helpen door het aangeven van ideeën die bij u toepasbaar
zijn.
Kom voor meer informatie naar de themadag “Levende tuinen” (zaterdag 29
maart). Neem gerust contact op als u met vragen zit op gebied van “natuurlijk
tuinieren”.
Contactpersoon regio Hoorn: Ina Marbus, e-mail: dehoornbloem@hoorn.knnv.nl,
telefoon: (0229) 23 04 19.

”Het Hoornblad”, nr. 82 winter 2014
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Lidmaatschap en contributie 2014
Het nieuwe verenigingsjaar is begonnen. Om als vereniging activiteiten te kunnen blijven ontplooien, is de inning van de contributie onmisbaar. Leden vinden
bijgaand een instructiestrookje met daarop de verschuldigde contributie voor
2014 en hun lidmaatschapsnummer.
Je wordt verzocht de contributie van 2014 via internet of via een losse overschrijving te voldoen met de vermelding contrib 2014 en lidmaatschapsnummer.
Het bedrag dient te worden overgemaakt naar rekening NL71 INGB 0003 5539
86 ten gunste van KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland, P.J. Jongstraat 176,
1614 LK te Lutjebroek.
Het tarief van 2014 voor het persoonlijk lidmaatschap bedraagt € 29,00 en het
tarief voor persoonlijk lidmaatschap + alle huisgenoten bedraagt € 36,50. Voor
een jeugdlidmaatschap (t/m 25 jaar) is de contributie € 17,25.
Indien de contributie niet voor 1 april 2014 overgemaakt is wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Op de jaarvergadering van 3 maart 2014 wordt verslag gedaan van alle financiële acties.Tevens wordt de begroting voor 2014 vastgesteld. Ook de vaststelling
van de contributie voor 2015 geschiedt in deze jaarvergadering. De contributie
is opgebouwd uit een deel voor de landelijke vereniging (o.a. Natura) en een
deel voor de afdeling (o.a. Hoornblad). De contributie wordt gewoonlijk gecorrigeerd volgens het prijsindexcijfer.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Indien je het lidmaatschap per 1 januari 2015 wilt beëindigen dient opzegging voor 1 november
2014 te geschieden.
Voor vragen over de contributie / betaling / lidmaatschap kunt u mij e-mailen:
penningmeester@hoorn.knnv.nl of telefonisch benaderen (0228) 51 59 55.
Ad Roobeek, Penningmeester & Ledenadministratie.
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Van de Bestuurstafel
Graag wil ik iedereen vanaf deze plaats een gelukkig en gezond 2014 toewensen, niet
alleen namens mij maar ook namens alle overige bestuursleden.
Verder wil ik iedereen bedanken die zich in 2013 belangeloos heeft ingezet voor de vereniging. Zonder hen hadden wij niet zoveel leuke activiteiten kunnen organiseren.
De belangstelling voor de diverse werkgroepen neemt gestaag toe, wat mag blijken uit
het feit, dat zowel de vogelwerkgroep als de insectenwerkgroep in 2013 naar een grotere
zaal / locatie van wijkcentrum Kersenboogerd zijn verhuisd. De werkgroepen hebben door
de jaren heen een bijzondere plaats binnen onze vereniging ingenomen. Hier wordt kennis uitgewisseld en opgedaan en ieder lid is van harte welkom op deze bijeenkomsten.
Ook de belangstelling voor onze activiteiten neemt toe, alhoewel er uitschieters naar
boven en naar onder zijn. Zo zijn wij het jaar 2013 gestart met een plantencursus die in
een mum van tijd was volgeboekt. Helaas was de interesse voor een insectencursus dermate gering, dat wij die voor het tweede jaar op rij hebben moeten annuleren. Hopelijk
vindt de vogelcursus in 2014 weer gretig aftrek. De toenemende belangstelling voor al
onze activiteiten geeft ons in ieder geval het nodige vertrouwen voor de toekomst en dat
alle activiteiten voor de vereniging bijzonder worden gewaardeerd.
Een jaar geleden kon ik jullie melden, dat wij een O&A commissie hadden opgericht met
als doel zich voornamelijk bezig te houden met een van onze doelstellingen, te weten
Natuurbescherming. Ik kan jullie mededelen dat in een jaar ontzettend veel gebeurd is.
Maar waar wij toch het meeste trots op zijn is, dat wij met name met de Gemeente Hoorn
een goede relatie hebben opgebouwd. Zij zien ons als een volwaardige gesprekspartner,
en vragen ons om raad en daad, als het gaat om de natuur in de Gemeente Hoorn.
In het laatste Hoornblad hebben Ina en Jan Marbus
al aangegeven, dat zij wat meer tijd voor zichzelf
willen uittrekken, zodat ze kunnen gaan en staan
wanneer hun dat uitkomt. Voor al het werk en tijd
die zij de afgelopen jaren hebben gestoken in het
maken van het Hoornblad, zijn op 6 december
Egbert Baars, Ad Roobeek en ondergetekende naar
Zwaag getogen om Ina en Jan persoonlijk, maar
ook namens alle leden, te gaan bedanken met een bloemetje en kleine attentie. Bij deze
nogmaals hartelijk dank voor al jullie werk voor het Hoornblad.
Rest mij nog om iedereen te attenderen op de algemene jaarvergadering, deze zal worden gehouden op 3 maart in het Wijkcentrum Kersenbogaard, Brederodegracht 1 in
Hoorn. De jaarvergadering begint om 20:00 uur en de zaal is open om 19:45 uur. De vergaderstukken zijn vanaf 24 februari te downloaden vanaf onze website, via:
www.knnvhoorn.nl/jv2014.
Jan Duyf, voorzitter
”Het Hoornblad”, nr. 82 winter 2014
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Verslag excursie IJmuiden
10 november 2013
Met een windje 4 à 5 ZW, schitterende wolkenpartijen en twee keer zelfs een regenboog gingen we op pad met Hans Oudejans. Iets vertraagd omdat rond Alkmaar een slecht aangegeven omleiding was, waardoor een groepje geloof ik
Schagen verkend heeft! Een enkel buitje, waarbij zelfs eenmaal hagel(!), mocht
ons niet deren, de zon daarna werd extra gewaardeerd!
De wandeling begint langs de haven. Wij ontdekken daar een moeilijk te determineren meeuw. Wat ik als niet kenner begrijp is dat deze meeuw gele poten
zou moeten hebben gezien zijn verenkleed etc., maar ze zijn bleekroze. Ik leer
hiervan dat het zelfs voor kenners niet gemakkelijk is om de dingen een naam
te geven, en dit geldt wel specifiek voor de grote meeuwenfamilie. De meeste
soorten hebben ook nog een wisselend verenkleed: juveniel, adult, 1, 2 of 3 jaar
oud, winter- en zomerdracht...!
Op de pier aangekomen doen we een bijzondere waarneming: de ROSSE FRANJEPOOT. Hij lijkt op de rand van de branding te spelen met de golven. Het zeer
brede strand staat deze keer vrijwel blank. Dit heb ik niet eerder gezien! Een
combinatie van vloed en wind? (Door de verlenging van de Zuidpier verbreedt
het strand hier zich spectaculair en de duinen er vlak achter zijn dan ook zeer
jong! Het is doorgaans een stevige wandeling over het strand om de zee te
bereiken). De DRIETEENSTRANDLOPERTJES hebben hier vandaag, samen met de
meeuwen een grote ruim voorzien gedekte tafel! We gaan het duin in. Hier blijkt
kort geleden gemaaid; het maaisel is afgevoerd met als doel dat variëteit
gewaarborgd blijft. Dit gebeurt door vrijwilligers van het KNNV!
Wij zien / horen flinke groepjes GROENLINGEN, VINKEN en een verscholen
ROODBORST. Op het meertje o.a. een tweetal TAFELEENDEN. Wat een paradijs
voor veel dieren denk ik, met beschutte hoekjes, o.a. door de bunkers, de
binnenmeertjes en de drassige plekken. Om drie uur zijn we weer terug.
Tenslotte: ik was voor het eerst mee en ik was enigszins huiverig voor een
groep ernstige deskundigen! Maar het viel me op dat iedereen weer iets aan
een ander kon leren en met 12 paar ogen, oren (en kennis!) ontdek je veel
meer! Kortom: een aanrader! Voor de aarzelaars onder ons: ga een keer mee!
Truus Schipper
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Beheerplan Zeevang vastgesteld
In juli 2013 is het beheerplan voor het Natura 2000 gebied Zeevang vastgesteld.
Na evaluatie van de bezwaarschriften heeft het het beheerplan zijn definitieve
vorm gekregen. Het beheerplan geldt voor 6 jaar.
Het beheerplan is een afsluiting van een traject van meer dan 10 jaar. De
Zeevang werd in een vroeg stadium door vogelbescherming Nederland als een
gebied met hoge vogelkundige waarden gekozen. In 1994 werd Polder Zeevang
al opgenomen in de landelijke inventarisatie van belangrijke vogelgebieden.
In 2000 is de vogelwerkgroep gestart met het tellen van de vogels in het
Zeevanggebied. Reden hiervoor was het ontbreken van voldoende data om
deze polder als een Natura 2000 gebied aan te wijzen.

ZEEVANGTELLING
In 2005 werd het alsnog aangewezen tot Vogelrichtlijngebied. De leden van de
werkgroep hebben hier de telgegevens voor aangedragen. Op 15 december j.l.
hebben wij de Zeevangtelling uitgevoerd. Er werden in een decembermaand
nog niet eerder zoveel vogels geteld.
Je kunt het je haast niet voorstellen, maar er verblijven in deze maanden tussen de 30 en 50 BUIZERDS
in het gebied. Daarbij maken de altijd aanwezige 2
tot 4 SLECHTVALKEN, 7 TORENVALKEN een SPERWER of
een HAVIK het roversgilde compleet.
De slaapplaats van GROTE ZILVERREIGERS langs de
IJe huisveste op 18 december jl. 19 van deze
“nieuwkomers”. Niet normaal toch of is dit gewoon
puur natuur?
Het zachte weer in de
afgelopen weken heeft
de vogels doen besluiten om in het gebied
te blijven. De SMIENTEN aantallen van 54.000
geven dit mooi weer. Ook is opvallend dat het
aantal SPREEUWEN hoger is dan in “normale” jaren.
SMIENTEN zijn graseters en SPREEUWEN wormeneters. Blijkbaar is er toch een gemeenschappelijke reden om in zo’n hoog aantal
in het gebied te pleisteren.
In januari gaan Jan Marbus en ik tijdens een lezingavond het Zeevanggebied
uitgebreid aan de orde stellen.
Ben Pronk
”Het Hoornblad”, nr. 82 winter 2014
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Landelijke Sovon-dag 2013
Na vele jaren in Nijmegen werd de landelijke vogelaarsdag weer in de Reehorst
in Ede gehouden. Zo’n 2.300 bezoekers (waaronder 15 leden van onze KNNV
afdeling) waren op dit evenement afgekomen. De vernieuwde accommodatie
van de Reehorst bood prima onderdak aan al die mensen.
Er was een programma met maar liefst 5 parallelle lezingenseries en een infomarkt. Ondanks de flinke ruimte in enkele zalen waren sommige lezingen volledig “uitverkocht”. Het waren weliswaar korte presentaties (20 min.), maar de
onderwerpen waren actueel of nieuw en de sprekers met hun beelden boeiend.
Af en toe was het moeilijk kiezen uit het ruime aanbod van voordrachten: ganzenproblematiek en weidevogels kregen volop aandacht.
De uitgebreide wandelgangen en infomarkt vormden ook nu weer een wezenlijk
onderdeel van deze dag. De pgo’s (organisaties die beschikken over door vrijwilligers verzamelde gegevens over de flora en fauna in Nederland ) waren
goed vertegenwoordigd en dat gaf de bezoeker gelegenheid vragen te stellen
over inventarisaties of lopende onderzoeken. Bovendien was er materiaal
beschikbaar als formulieren en verslagen – zelfs een printservice op afroep. En
verder boekhandelaren, opticiëns, kunstenaars en natuurorganisaties, zowel
landelijke als lokale en soortgerichte. Onze eigen KNNV presenteerde zich met
een uitgebreide stand van de Stichting Uitgeverij en een stand van de Reis- en
Kampeer Commissie.
Deze dag was weer een echte topper om actueel geïnformeerd te worden,
materialen aan te schaffen, inspiratie op te doen, je netwerk te onderhouden en
nieuwe contacten te leggen.
Jan Marbus

De Ravon-dag
Zaterdag 9 november werd de landelijke dag te Nijmegen gehouden. Een gevarieerd programma werd ons voor geschoteld. Men gaat een nieuwe Visatlas
Nederland samenstellen, er is weer veel in de loop van de jaren veranderd. Ook
slangen kregen tijdens de presentaties de aandacht. Er werd informatie gegeven over broedhopen.
Er was een mooie film over Beekprikken op de Veluwe. Op internet is de film op
de site van www.blikonderwater.nl te zien.
Het project Padden.nu werd gepresenteerd. Het doel van het project is door
middel van uitwisseling van informatie en ervaring de samenwerking tussen
lokale paddenwerkgroepen te stimuleren. Op deze website is veel informatie te
vinden over onder andere de paddentrek, het opzetten van een werkgroep en
18
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(structurele) oplossingen. Zo wordt er veel bedacht en samen gewerkt met de
wegbeheerders om er voor te zorgen dat er minder padden slachtoffer worden
van het verkeer.
De VUURSALAMANDER heeft in het Bunderbos ook behoorlijk te lijden. Ook in
Vroege vogels kwam dit aan de orde. Wat is de moordenaar van de
VUURSALAMANDER? In september 2013 is ontdekt dat deze dieren geïnfecteerd
worden door een dodelijke schimmelziekte. Onderzoekers en natuurbeschermers die deze dieren vinden dienen zich te ontsmetten om verspreiding te voorkomen. Nog veel onderzoek is nodig om uitsterven te voorkomen.
De Amsterdamse fauna werd gepresenteerd door de stadsecoloog Martin Melchers. Een bevlogen man die zich in de hoofdstad al jaren inzet voor de leefbaarheid van dieren in het wild.
In de hal stonden tafels waar verschillende afdelingen hun informatie tentoonstelden.
Er is vorig jaar een onderzoek gedaan. De vraag was: Hoe vaak gebeurt het
dat amfibieën en andere kleine dieren in kolken vast komen te zitten en hoe
voorkom je dat? Het gaat om forse aantallen dieren. Het probleem is tot nu toe
onderschat. Er zijn diverse hulpmiddelen ontworpen om de dieren de kans te
geven uit de kolk te komen en ze werken prima. Tevens is er gekeken of het
praktische oplossingen zijn voor de functie van de kolk (afvoer van regenwater)
en het beheer er van. De laboratoriumproef bij Ravon laat zien dat de dieren
prima via een trappetje uit de kolken kunnen klimmen. Van de drie onderzochte
hulpmiddelen – een aluminium “kippentrappetje”, vogelschroot en ruw begroeiingsdoek tegen de kolkwand – blijkt de laatste de beste.
Douwe Greydanus
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Vogelwerkgroep
HET

JAAR VAN DE SPREEUW

2014 is uitgeroepen door Sovon tot het jaar van de SPREEUW. Deze algemene
soort die veel voorkomt over de wereld, neemt in ons land sterk af. De oorzaak
is nog niet bekend. Door goed deze vogels in kaart te brengen hoopt men achter de oorzaak te komen. Help mee en geef je waarnemingen aan ons door.

DE TUINVOGELTELLING
Deze vindt plaats op 18 en 19 januari. Het is altijd weer een verassing wat er
deze keer voor bijzondere waarnemingen gedaan worden. Je kunt je aanmelden
via de site van Vogelbescherming Nederland ook scholen kunnen zich aanmelden. Doe mee! Het adres van de site is: www.tuinvogeltelling.nl.

MIDWINTERTELLING 2014
De internationale midwintertelling wordt sinds 1967 georganiseerd. Het doel is
om gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen,
zowel in Nederland als internationaal. Dit jaar is deze op 18 januari. Zie voor
verdere informatie: www.sovon.nl/nl/content/midwintertelling. Ook dit keer zullen
wij de vastgestelde telgebieden doorkruisen om alles op de kaart te zetten.

WATERVOGELTELLING
15 februari 2014, telling van monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling.

BIJEENKOMSTEN
Nu dat we gebruik maken van een grotere zaal en betere apparatuur (geluidsinstallatie en projectiescherm) tot onze beschikking staat, hebben we meer mogelijkheden om de avond te vullen met interessante onderwerpen. Met elkaar kunnen wij het zo aantrekkelijk mogelijk maken om de avonden te blijven bezoeken.
Je bent van harte welkom!
De bijeenkomsten zijn op donderdag 16 januari, 13 februari, 13 maart en 10 april in het
wijkcentrum Kersenboogerd,
Brederodegracht 1 Hoorn van
20:00 uur tot 22:00 uur. Zaal
open 19:45 uur. Consumptie
1,20 euro. Het wijkcentrum is op
loopafstand van het station
Kersenboogerd.
Douwe Greydanus, coördinator
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Ondersteuning- en Adviescommissie
Er komt veel informatie binnen over dingen die niet goed gaan. Dat is mooi,
men heeft oog voor de omgeving. Het probleem daarbij is echter dat we niet
alles kunnen volgen. Daarvoor hebben we te weinig menskracht. Waar we wel
mee bezig zijn, dat volgt hieronder:

HET MUNTPARK
In dat park ligt een eilandje waar een kunstwerk staat omgeven door bomen.
Nu wil de gemeente Hoorn die bomen verwijderen, met als reden het kunstwerk
weer zichtbaar te maken. Achteraf blijkt bij het definitieve bestemmingsplan dat
de gemeente daar een natuurspeelplaats voor kinderen wil gaan realiseren. Er
moet een trekpontje komen en op het eiland diverse speeltoestellen. Een
behoorlijk aantal buurtbewoners is om moverende redenen niet blij met deze
ontwikkeling en hebben ons om medewerking gevraagd. Ook wij vinden dat dit
niet kan mede gezien de manier waarop de gemeente haar activiteit in deze
inzet. Onlangs hebben wij dit een bezwaarschrift neergelegd. Daarbij werden
wij verder gehoord door de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Een van
de dingen waarvoor geen aandacht was geweest zijn namelijk de vleermuizen.
De wijze waarop een “deskundige” een rapport heeft samengesteld had eveneens onze twijfels (veel boekenwijsheid).

DE N23 / N302 (WESTFRISIAWEG)
Ook dat is een punt van zorg. We weten dat de economie heden ten dage een
hot item is. En dat veel daarvoor “moet” worden opgeofferd. Maar moet dit in de
vorm van de olifant in de porseleinkast? Verder zijn, zoals u wellicht heeft
gemerkt, een aantal partijen langs de Westfrisiaweg (N302) gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de Westfrisiaweg. Het gaat
onder andere om het verleggen van kabels en leidingen en het uitvoeren van
nader archeologisch onderzoek. Een en ander houdt in dat veel bomen sneuvelen. Dit wetende wordt wel degelijk gedacht over de herplantplicht. Wij hopen,
als KNNV, daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

DE

DIJKVERSTERKING

Dit is nog steeds een punt van veel en hete discussies hoe een en ander moet
worden uitgewerkt. Het project van een vooroeverdijk neemt wel hechtere vormen aan. Er wordt gedacht aan een wandel c.q. fietspad over een deel van de
vooroever (ter hoogte van Warder) en tevens natuurontwikkelingsgebieden.
Maar in verband met de luwtemaatregelen moet hier toch nog duidelijkheid
komen. Ook daarbij zijn we betrokken zoals u wellicht weet. Maar nogmaals,
gebrek aan tijd en menskracht wordt door ons behoorlijk gevoeld.
Michel Kleij, voorzitter O&A-commissie
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Insectenwerkgroep
DAGVLINDERS
Op 23 september meldde de Vlinderstichting: “er zijn nog volop vlinders waargenomen”, maar toen was het na de herfstvakantie plotseling over.
Er zijn nog wat verdwaalde vlinders gespot. Zoals een ATALANTA in de binnenstad van Hoorn, die in huis ontwaakte omdat hij dacht dat het lente was. De
drang om naar buiten te gaan was te groot en dus kreeg hij de vrijheid. Al met
al is het een goed vlinderjaar geweest waar we met veel plezier op terug kunnen kijken.

INVENTARISATIE

PROJECT

LUTJEBROEKERWEEL

Dit jaar gaan we hier weer met frisse moed verder.

INVENTARISATIEPROJECT NACHTVLINDERS
Helaas was het de afgelopen maanden te koud en te nat voor onze vliegende
tapijtjes. Alhoewel, te nat?! Laat er nu net een artikel in de krant hebben
gestaan dat zij een perfect soort regenpak hebben, dat maakt dat de regendruppel gewoon uit elkaar spat en vervolgens van de vleugels af glijdt in ontelbare pareltjes. Is dat nou niet mooi? Kort en goed de werkgroep heeft de laatste tijd door de regen weinig bijzonderheden te melden.
Weet iemand nog wat plaatsen waar de werkgroep volgend jaar zijn witte doek
op kan zetten?
Aan de hand van de beschikbare locaties wordt een waarneemschema opgesteld. De onderzoeksavonden zullen voornamelijk op vrijdag- en zaterdagavond
plaatsvinden van een uur voor zonsondergang (om het doek op te stellen bij
daglicht) tot ca. 01:00 uur.
e-mail: ad.roobeek@quicknet.nl of per telefoon: (0228) 51 59 55.

EXCURSIES
Voor volgend jaar staan er twee algemene insectenexcursies voor iedereen op
het programma. Het gaat om 10 en 24 augustus. De nadruk zal vallen op vlinders en libellen. De excursies worden gehouden in de “Grote Vliet” en
“Drachterveld” (de nieuwe waterberging). Het laatste gebied is nieuw en er zijn
mooie wandelpaden. Afgelopen jaar zaten er al aardig wat vlinders en libellen.

WAARNEMINGEN
Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator
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doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders / libellen in
onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan
kunnen deze op onze website worden geplaatst. Voor het jaaroverzicht is dit
eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarnemingen.nl want dan weten wij
niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de
andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een
prima contact.

BIJEENKOMSTEN
De volgende werkgroep vergaderingen zijn op 20 januari, 24 februari en 24
maart en vinden plaats bij Ineke Kraaieveld op de Suyderbraeck,
Zesstedenweg 20A, 1634 DN Scharwoude, www.kraaienbende.nl.
Je bent van harte welkom! De eerste vergaderingen hebben bij Ineke
Kraaieveld plaatsgevonden. Hier zijn we zoals altijd hartelijk ontvangen en verwend. Tijdens deze vergaderingen nemen wij verschillende soorten nachtvlinders onder de loep om deze beter te leren kennen. Op 20 januari schenken wij
extra aandacht aan pagina 331 van het Grote Nachtvlinder boek. Hierbij worden
soms dia’s vertoond ter illustratie.
Henny van der Groep, coördinator

Vissenwerkgroep
Op 19 oktober is er een visexcursie geweest bij De Strip in de Bangert en
Oosterpolder, de nieuwste wijk van Hoorn.
Het was erg leuk dat de lokale jeugd die daar met hengels aan het vissen was
al heel gauw bij ons aansloot. Van deze excursie is een leuk artikel geplaatst in
het NoordhollandsDagblad.
Het resultaat mocht er ook zijn: 3 SNOEKEN, 15 ZEELTEN, 1 BAARS en 15 KLEINE
MODDERKRUIPERS.
Daarnaast werd ook opgevist: 2 libellenlarven, diverse jufferlarven, 2
STAAFWANTSEN, 1 bloedzuiger, diverse waterslakken, watertorren en ZOETWATERMOSSELS.
Op 26 januari houdt Ton Groen een lezing bij het IVN in het Streekbospaviljoen,
die door enkele actieve leden van de vissenwerkgroep is gemaakt.
Om te kijken of de viswerkgroep levensvatbaar is wil ik iedereen die mogelijk
deel uit wil maken van deze werkgroep uitnodigen om dat aan mij kenbaar te
maken, per e-mail: penningmeester@hoorn.knnv.nl of telefonisch (0228) 51 59
55. Bij voldoende belangstelling is het de bedoeling om in mei een keer bijeen
te komen om te kijken wat we als werkgroep kunnen betekenen.
Ad Roobeek, coördinator a.i.
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Plantenwerkgroep
In de winter gaat de plantenwerkgroep nog net niet zoals de planten ondergronds, maar een beetje rustig houden we het wel, met maar 1 bijeenkomst per
maand.
Vanaf maart gaan we weer naar buiten, maar ook dan eerst nog maar met een
frequentie van eens in de maand. Vanaf mei proberen we weer elke 14 dagen
op pad te gaan.

BIJEENKOMSTEN
Voor de “binnenbijeenkomsten” vraag ik je om je aan te melden bij degene bij
wie wij thuis samenkomen; voor de excursies hoef je je niet aan te melden, hoewel het wel prettig is om enig idee te hebben wie er komen, in dat geval even
een mailtje naar anneloes59@planet.nl. Alle activiteiten beginnen om 14:30 uur.
Woensdag 29 januari:
Zoals elk seizoen wagen we ons weer aan de mossen. Dit keer komen we bijeen bij Clemens Appelman, e-mail: c.uitdenboogerd@quicknet.nl, telefoon:
(0229) 24 43 57.
Woensdag 26 februari
Deze middag gaan Vic en Conny ons vertellen over het gebruik van geneeskrachtige kruiden. Ook gaan we waarschijnlijk zelf een zalf of tinctuur maken.
We doen dit weer bij Vic de Moel thuis, e-mail: kokdemoel@gmail.com, telefoon:
(0229) 24 25 50.

EXCURSIES
Woensdag 19 maart
Wat er groeit is op moment van schrijven uiteraard nog de vraag, vorig jaar was
alles heel laat, maar dat kan nu best anders zijn. In ieder geval gaan we ontluikende plantjes en bomen bekijken in het Dwaalpark in Hoorn. We treffen elkaar
om 14:30 uur bij de bushalte aan de Windmolen.
Woensdag 23 april
Ook nu nog een wat stadse excursie; om deze tijd van het jaar groeit daar meer
dan in het open buiten gebied. Dit keer gaan we naar het recreatiegebied
Schellinkhouterdijk. We treffen elkaar om 14:30 uur bij de Oosterpoort.
Ben je geïnteresseerd in planten? Kom gerust eens kijken. Het enige wat nodig
is, is belangstelling voor (wilde) planten, kennis doe je al doende op.
Anneloes ter Horst, coördinator
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Zoogdierenwerkgroep
Op 12 oktober zijn we op excursie geweest naar de Oostvaardersplassen. Op
weg naar uitkijkpost “De Zeearend” zagen we de sporen van paarden en herten
aan de bomen.
Op de uitkijkpost “De Grote Praambult” hebben
veel edelherten gezien en we hebben ze ook
zien burlen maar helaas niet echt goed
gehoord. Een enigszins mank lopende VOS liet
zich mooi bekijken.
Op 19 november is de werkgroep bijeengekomen om uilenballen te pluizen. Bart
Sonneveld toonde een opgezette BOOMMARTER uit de buurt van Bunnik. Deze
soort zal voorlopig nog niet bij ons te zien zijn. Het uilenballenpluizen leverde
voornamelijk VELDMUIZEN, HUISSPITS- en BOSSPITSMUIZEN op.
Het resultaat van 21 kerkuilenballen uit Ursem:
41 VELDMUIZEN, 36 HUISSPITSMUIZEN, 2 BOSMUIZEN, 1 HUISMUIS, 1 BOSSPITSMUIS, 2
BRUINE RATTEN en 1 DWERGMUIS.
In een flink aantal ballen werden vogelveren aangetroffen.
Het resultaat van 19 Kerkuilenballen uit Andijk:
27 VELDMUIZEN, 13 HUISSPITSMUIZEN, 7 BOSSPITSMUIZEN, 1 BOSMUIS, 1 WOELRAT en
1 BRUINE RAT.

PLUISAVOND
Op 14 januari zal er weer een pluisavond gehouden worden. Iedereen is van
harte welkom bij De Hoornbloem, Dorpsstraat 10A in Zwaag. We beginnen dan
om 20:00 uur. Laat het Jan en Ina of mij even weten als je ook wilt komen.
Neem gerust contact op met mij voor verdere informatie.
Fred Weel, coördinator
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Hemelvaartkamp 2014
Noord-Brabant
Dit jaar gaan we het Hemelvaartkamp houden in
het mooiste deel van Noord-Brabant. We hebben
een moderne en comfortabele accommodatie
gevonden in de buurt van Leende: “De
Riestenblik” (www.riestenblik.nl). Het is een
accommodatie met 6 persoonskamers, voorzien
van eigen douche en toilet. Het heeft een moderne goed geoutilleerde keuken en een ruime en
gezellige groepsruimte.
Het ligt op enkele minuten loopafstand van bos en heide en is een goede uitvalbasis voor een bezoek aan de vele natuurterreinen die in de buurt gelegen zijn:
Leendertse Bos, Strabrechtse Heide, uiteraard het stroomgebied van de
Dommel en een heel interessant gebied op en over de grens met België; de
Plateaus en het Hageven. Dit gebied heeft diverse biotopen: bos, heide, natte
gebieden en ook de Dommel stroomt er door heen. We kunnen daar dus ook
veel vogels, vlinders, libellen en een interessante vegetatie verwachten. In de
bos- en heide gebieden wordt regelmatig de NACHTZWALUW gehoord! Met behulp
van de plaatselijke KNNV hebben we al
een paar pareltjes uit deze gebieden kunnen verkennen. We denken daaruit mooie
excursies voor onze planten- en dierenliefhebbers te kunnen samenstellen. Ook
de vogelaars moeten aan hun trekken
kunnen komen. Voor de sportievelingen is
er ook een mooie kanotocht over de
Dommel te maken.
Het kamp wordt, geheel volgens de traditie, gehouden van woensdag 28 mei
t/m zondag 1 juni.
Meer info over het verblijfadres is te vinden op www.riestenblik.nl.
Omdat we graag zo vroeg mogelijk verzekerd willen zijn van voldoende deelnemers verzoeken wij je, je zo snel mogelijk aan te melden.
Voor info en aanmelding:
Afra Sjerps, e-mail: ASjerps@martinuscollege.nl, telefoon: (0228) 54 27 47
Ben Hart, e-mail: b.m.hart@tele2.nl, telefoon: (0229) 75 05 07
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Rosse spreeuw

Foto: familie Valkering

Deze zat bij de familie Valkering in Hoorn aan het Bastion in de tuin van 1 tot
11 november 2013.
Leuk was wel dat mevrouw Valkering aanwezig was op onze vogelwerkgroepbijeenkomst om nog meer foto’s en filmpjes te laten zien. Ook toevallig dat de
SPREEUW de te bespreken soort op deze avond was.

HIJ

IS IN JEUGDKLEED

Een van de fraaiste vogelsoorten die in Nederland gezien kan worden is de
ROZE SPREEUW. In volwassen kleed zijn ze knalroze met zwart. In juveniel kleed
ziet het er allemaal wat minder spectaculair uit; overwegend lichtbruin met roze
poten en een gelige snavel. Tegenwoordig worden ze jaarlijks waargenomen.
Het broedgebied van de ROZE SPREEUW bestaat uit steppeachtige gebieden met
rotswanden en stenen. Meestal is er water in de buurt, maar hij is niet geheel
afhankelijk van water.
Europese verspreiding: Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije.
bron: Vogelbescherming Nederland
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De Hoornbloem
Dorpsstraat 10A, 1689 EV Zwaag,
% (0229) 23 04 19, e-mail: dehoornbloem@hoorn.knnv.nl

Er is de afgelopen maanden heel wat werk verzet bij De Hoornbloem: zo’n 12
vrijwilligers waren 5 ochtenden komen opdraven om de oogst van 2013 te verwerken tot een kant-en-klaar product. De werkruimte binnenshuis zat aan de
grens van zijn capaciteit en de logistiek van gestempelde zakjes, etiketten en
afgetelde soorten werd zwaar op de proef gesteld – zeker toen de printer het
ook nog eens begaf. En behalve de bijdrage van de werkploeg aan huis die
helpt met dorsen en inpakken, zijn er ook de kwekers / leveranciers die soms
aanzienlijke hoeveelheden zaden uit hun tuin halen en afleveren – soms zelfs
geschoond. Dit geldt met name voor Wil Liefting, Gerrit de Weerd en Nel
Windhouwer.
En nauwelijks is deze hectische periode achter de rug of de bestellingen komen
al binnen. Nog voordat het persbericht over de nieuwe zadenlijst de deur uit is,
zijn er al vaste afnemers die een bestelling plaatsen.
Maar… wist je wel dat je bij De Hoornbloem ook terecht kunt voor alle KNNV
publicaties en ook tegen actie tarieven? Soms is een boek uit voorraad leverbaar, maar het is verstandig om ruim van te voren te bestellen. Via de website
van de KNNV uitgeverij is altijd te lezen wat de nieuwste uitgaven zijn en welke
acties / aanbiedingen er lopen.

De Specht
Westerblokker 132a, 1695 AL Blokker,
% (0229) 23 15 68 of 238 33 276, e-mail: despechtnestkasten@hotmail.com

Deze tijd van het jaar is het ideale moment om de tuin te verrijken met
een nestkast of andere holte. Onder winterse omstandigheden zoeken dieren maar wat graag een veilige, beschutte overnachtingsplek.
Terwijl het bestaande aanbod van modellen op peil blijft, is er ook sprake van
innovatie. Verbeteringen worden doorgevoerd of nieuwe modellen gebouwd. In
overleg met de steenuilenwerkgroep
STONE is de bestaande steenuilenkast
voorzien van een anti-steenmarteringang. En de bestaande kleine ronde
insectenhotels zijn nu samengevoegd tot
een groter geheel. Maar de kleine rondjes blijven een geliefd probeerdingetje…
Van de provincies Groningen, Friesland
en Flevoland kwam een order van 500
rondjes. Dat betekende 16.000 gaatjes
boren…
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Bijzondere waarnemingen
Door onze natuurhistorisch secretaris J.P. de Krijger.

Wanneer
21Ͳ09Ͳ2013
21Ͳ09Ͳ2013
21Ͳ09Ͳ2013
22Ͳ09Ͳ2013
22Ͳ09Ͳ2013
22Ͳ09Ͳ2013
22Ͳ09Ͳ2013
25Ͳ09Ͳ2013
26Ͳ09Ͳ2013
26Ͳ09Ͳ2013
28Ͳ09Ͳ2013
29Ͳ09Ͳ2013
29Ͳ09Ͳ2013
01Ͳ10Ͳ2013
01Ͳ10Ͳ2013
01Ͳ10Ͳ2013
01Ͳ10Ͳ2013
02Ͳ10Ͳ2013
02Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
03Ͳ10Ͳ2013
04Ͳ10Ͳ2013
04Ͳ10Ͳ2013
05Ͳ10Ͳ2013
06Ͳ10Ͳ2013
06Ͳ10Ͳ2013
06Ͳ10Ͳ2013
06Ͳ10Ͳ2013
08Ͳ10Ͳ2013
09Ͳ10Ͳ2013
10Ͳ10Ͳ2013
12Ͳ10Ͳ2013
12Ͳ10Ͳ2013
12Ͳ10Ͳ2013
12Ͳ10Ͳ2013
12Ͳ10Ͳ2013
15Ͳ10Ͳ2013
16Ͳ10Ͳ2013

Wat
Zilverplevier
Smelleken
Papegaaitje
Reuzenstern
Boomvalk
6Oeverzwaluwen
Purperreiger
Gierzwaluw
IJsvogel
Reuzenstern
Eikenuiltje
Purperreiger
Oranjeluzernevlinder
Kleinestrandloper
Kruisbek
2Paardenbijters
2Gehakkeldeaurelia's
2Bontzandoogjes
Egel
Distelvlinder
Kuifduiker
2Visdieven
2Wittekwikstaarten
Geoordefuut
2Houtpantserjuffers
3Ruigedwergvleermuizen
Meervleermuis
Laatvlieger
Geoordefuut
Steenuil
Zeearend
17Zwartemezen
Appelvink
7Casarca's
Kaapsecasarca
2IJsvogels
Reuzenstern
IJsvogel
2Vuurgoudhaantjes
Havik
2Steenuilen
25Kramsvogels
Bruinrodeheidelibel
Smelleken
Reuzenstern

Waar
DeNek
DeNek
Egboetswater
DeNek
LutjebroekerWeel
LutjebroekerWeel
LutjebroekerWeel
DeNek
DeNek
DeNek
LutjebroekerWeel
LutjebroekerWeel
Lutjebroekerweel
DeNek
Voordedeurvanhuis
Andijk
Andijk
ParkdePutAndijk
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Oosterblokker
Andijk
DeVen
DeNek
Streekbos
Vooroever
Vooroever
Vooroever
DeNek
Andijk
Lutjebroek
Enkhuizen
Andijk
Andijk
Spaarbekken
DeNek
DeNek

Wie
FreekMusman
FreekMusman
Insectenwerkgroep
FreekMusman
AdRoobeek
AdRoobeek
AdRoobeek
FreekMusman
FreekMusman
FreekMusman
Insectenwerkgroep
AdenFred
FredWeel
FreekMusman
FreekMusman
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanusenFredWeel
DouweGreydanusenFredWeel
DouweGreydanusenFredWeel
DouweGreydanus
DouweGreydanus
AfraenAd
FreekMusman
AdenFred
AdenFred
AdenFred
DouweGreydanus
FreekMusman
GulikenWever
AdRoobeek
Vogelwerkgroep
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
FreekMusman
FreekMusman
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Wanneer
16Ͳ10Ͳ2013
16Ͳ10Ͳ2013
16Ͳ10Ͳ2013
17Ͳ10Ͳ2013
18Ͳ10Ͳ2013
18Ͳ10Ͳ2013
21Ͳ10Ͳ2013
21Ͳ10Ͳ2013
23Ͳ10Ͳ2013
24Ͳ10Ͳ2013
25Ͳ10Ͳ2013
26Ͳ10Ͳ2013
26Ͳ10Ͳ2013
26Ͳ10Ͳ2013
30Ͳ10Ͳ2013
30Ͳ10Ͳ2013
30Ͳ10Ͳ2013
31Ͳ10Ͳ2013
02Ͳ11Ͳ2013
03Ͳ11Ͳ2013
03Ͳ11Ͳ2013
03Ͳ11Ͳ2013
10Ͳ11Ͳ2013
11Ͳ11Ͳ2013
11Ͳ11Ͳ2013
14Ͳ11Ͳ2013
15Ͳ11Ͳ2013
15Ͳ11Ͳ2013
15Ͳ11Ͳ2013
15Ͳ11Ͳ2013
15Ͳ11Ͳ2013
15Ͳ11Ͳ2013
16Ͳ11Ͳ2013

Wat
Blauwekiekendief
3Barmsijzen
40Strekspinnen
Tuinwolfspin
15Kleinerietganzen
5Rodewegslakken
2Bruineratten
5Watersnippen
IJsvogel
Steenuil
Kleinebeervlinder
2000Toppereenden
5Ransuilen
3Waterrallen
26Kleinezwanen
IJsgors
Roerdomp
Zuidelijkeboomsprinkhaan
IJsvogel
Middelstezaagbek
Visdief
Steenuil
IJsvogel
IJsvogel
2Kleinezwanen
Hermelijn
IJsgors
2000Rietganzen
Geoordefuut
9Geoordefuten
7Graspiepers
IJsvogel
10Kolganzen

Waar
DeNek
DeNek
Andijk
Andijk
DeNek
Andijk
Twisk
Twisk
Hoorn
Grosthuizen
Andijk
AndijkWRKIII
Lutjebroek
LutjebroekerWeel
DeNek
DeNek
MAKBlokweer
Andijk
Hem
Andijk
Andijk
Enkhuizen
Streekbos
DeWeelen
Twisk
Enkhuizen
DeNek
DeNek
Oosterblokker
Oosterblokker
Spaarbekken
MAKBlokweer
Venhuizen

Wie
FreekMusman
FreekMusman
DouweGreydanus
DouweGreydanus
FreekMusman
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreuydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
AdenFred
AdRoobeek
Vogelwerkgroep
FreekMusman
FreekMusman
RoyWever
DouweGreydanus
MeneerVerhoeven
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
AdRoobeek
FreekMusman
FreekMusman
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
KeesWever
DouweGreydanus

17-11-2013 IJsvogel

Vuurtoren Visserseiland Hester Bastian

18Ͳ11Ͳ2013
20Ͳ11Ͳ2013
20Ͳ11Ͳ2013
20Ͳ11Ͳ2013
22Ͳ11Ͳ2013
23Ͳ11Ͳ2013
25Ͳ11Ͳ2013
26Ͳ11Ͳ2013
26Ͳ11Ͳ2013
28Ͳ11Ͳ2013
28Ͳ11Ͳ2013
28Ͳ11Ͳ2013
28Ͳ11Ͳ2013
29Ͳ11Ͳ2013
30Ͳ11Ͳ2013
01Ͳ12Ͳ2013

Andijk
DeNek
DeNek
Andijk
Andijk
LutjebroekerWeel
Enkhuizen
DeNek
Hoorn
Andijk
Andijk
Andijk
Andijk
Enkhuizen
LutjebroekerWeel
Hoogkarspel

30

IJsvogel
Roerdomp
4Kemphanen
2Middelstezaagbekken
Brilduiker
7Waterpiepers
Kleinevos
2Sneeuwgorzen
IJsvogel
Geoordefuut
Middelstezaagbek
Steenuil
Grotezaagbek
2Grotezilverreigers
Nonnetje
Wittekwikstaart
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DouweGreydanus
FreekMusman
FreekMusman
DouweGreydanus
DouweGreydanus
Vogelwerkgroep
AdRoobeek
FreekMusman
MeneerRomijn
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
DouweGreydanus
AdRoobeek
AdRoobeek

ADRESSEN

AFDELING

HOORN/WEST-FRIESLAND

Bestuur
Voorzitter

: Jan Duyf, Postbus 8, 1693 ZG Wervershoof,
% (0228) 58 52 72, e-mail: voorzitter@hoorn.knnv.nl
Secretaris
: Egbert Baars, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker,
% (0229) 24 95 46, e-mail: secretaris@hoorn.knnv.nl
Nat. hist. secr.
: Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn,
% (0229) 23 97 24, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Pen. & Ledenadm. : Ad Roobeek, P.J. Jongstraat 176, 1614 LK Lutjebroek % (0228) 51 59 55,
e-mail: penningmeester@hoorn.knnv.nl, Rekeningnummer: 3553986
Leden
: Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam,
% (0226) 45 29 90 / 06 176 28 020, e-mail: anneloes59@planet.nl
Tineke Horstman-Kooijman, James Grievelaan 6, 1695 HX Blokker,
% (0229) 23 53 35, e-mail: tineke_koo@hotmail.com

Coördinatoren
Insectenwerkgroep: Henny van der Groep, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker,
% (0229) 24 95 46, e-mail: vlinderwerkgroep@knnvhoorn.nl
Plantenwerkgroep : Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam,
% (0226) 45 29 90, e-mail: anneloes59@planet.nl
Vissenwerkgroep : Ad Roobeek, P.J. Jongstraat 176, 1614 LK Lutjebroek,
% (0228) 51 59 55, e-mail: penningmeester@hoorn.knnv.nl
Vogelwerkgroep : Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk,
% (0228) 72 01 19, e-mail: d.greydanus@quicknet.nl
Zoogdierenwerkgr.: Fred Weel, De Roop 12, 1616 SC Hoogkarspel,
% 06 48 66 40 25, e-mail: zoogdierenwerkgroep@knnvhoorn.nl
Excursies & Lezingen: Ofra Carmi, Rositastraat 11, 1676 GW Twisk,
% (0227) 54 10 07, e-mail: o.carmi@quicknet.nl
O&A commissie : Michel Kleij, Lijndraaier 149, 1625 ZV Hoorn,
% (0229) 23 05 24, e-mail: oena-cie@knnvhoorn.nl
Public relations
: Gerrit de Weerd, Postbus 8, 1693 ZG Wervershoof,
% (0228) 58 55 77, e-mail: genjdew@gmail.com

AANMELDINGSFORMULIER - S.V.P.

INLEVEREN BIJ HET BESTUUR.

Ondergetekende meldt zich aan als:
m KNNV-lid (1 persoon € 29,00 per jaar)
m Gezinslid (meer dan 1 persoon op hetzelfde adres € 36,50 per jaar)
m Jeugdlid (tot en met het jaar waarin je 25 wordt: € 17,25 per jaar)
dhr./mevr.: voorletter(s)
geboortejaar
adres
postcode + woonplaats
e-mail
specialiteiten of interesse
naam huisgenoot
geboortejaar
specialiteit of interesse

:
:
:
:
:
:
:
:
:

achternaam :
telefoon
:
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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 vindt 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 o.a.: - het verenigingsblad Natura (6x per jaar)
- kampen en reizen
- allerlei werkgroepen (o.a. landschap, korstmossen)
- publikaties voor ledenprijs
Het landelijk bureau is te bereiken op
Boulevard 12, 3707 BM Zeist
% 030 - 231 47 97

WILT

U

“HET HOORNBLAD”

VAKER ONTVANGEN?

Gebruik dan de bon op pagina 35 en wordt lid van de KNNV-afdeling
Hoorn/West-Friesland. Je bent dan ook automatisch lid van de landelijke KNNV.
Het kost je slechts € 29,00 per jaar.
Opzegging van het lidmaatschap melden voor 1 november bij de ledenadministratie van de afdeling.

DRUKWERK

AAN:

Afz. Ledenadm. KNNV
A. Roobeek, P.J. Jongstraat 176, 1614 LK Lutjebroek % (0228) 51 59 55
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