Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
afdeling Hoorn/West-Friesland

Secretarieel jaarverslag over het jaar 2017

In het jaar 2017 werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het “LANDJE VAN NABER”;
Het “HUISZWALUWPROJECT”;
Het “NACHTVLINDERPROJECT”,
De tellingen in de polder “DE ZEEVANG”;
Inventarisatieproject “SUYDERBRAECK”;
Werkgroepen.

1. Al meer dan 25 jaar beheert onze afdeling het Landje van Naber. Ook in 2017 is het schelpenstrandje
twee maal van zijn begroeiing ontdaan om geschikt te zijn als nestgelegenheid. Dit was eenmaal in
het voorjaar en eenmaal tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in november. Tijdens de natuurwerkdag
is er vooral heel veel eerder gemaaid gras op hopen geharkt en afgevoerd naar de verzamelhopen.
Ook dit jaar mochten we weer rekenen op veel vaste hulpkrachten. De dammen zijn versterkt met
extra palen in juli en toen is er ook grond verzet. Eind december zijn de greppels nog doorgestoken.
Ook is er een start gemaakt met plannen om de gemeente, boer Wijnker en onze afdeling nog beter
samen te laten werken in de toekomst. Met dit plan willen we de toekomst van het Landje van Naber
veilig stellen.
2. De huiszwaluwtellingen doen we al 26 jaar. Deze telreeks geeft een bijzonder goed beeld van het
verloop van het aantal broedgevallen van deze vogels in ons waarnemingsgebied. Er zijn dit jaar
gelukkig 215 nesten meer geteld dan in 2016, namelijk 1.559. Hiermee is het 26ste teljaar een
recordjaar geworden.
3. Het Nachtvlinderproject in ons werkgebied is in volle gang. Dit is een meerjarig project om een goed
beeld van de nachtvlinderstand in ons gebied te krijgen.
4. De tellingen in de polder “DE ZEEVANG” worden sinds 2000 uitgevoerd door ca. 20 leden van onze
vogelwerkgroep met als coördinator Ben Pronk, die ook als wetlandwacht functioneert. De tellingen
hebben hun nut bewezen.
5. Het afgelopen jaar zijn we druk in de weer geweest met het inventarisatieproject “Suyderbraeck”. De
planten, insecten en vogels zijn meerdere keren geteld.
6. De verschillende werkgroepen (insecten-, planten-, vogel- en zoogdierenwerkgroep) hebben ook dit
jaar een eigen programma gedraaid.
Onze afdeling heeft 2 afdelingsereleden, 227 leden en 54 huisgenootleden en 2 jeugdleden (peildatum 31
december 2017).
Bestuursbijeenkomsten
Om het reilen en zeilen van de afdeling goed te kunnen begeleiden kwam het bestuur in het afgelopen
verenigingsjaar 7 keer bij elkaar. Hierover heeft u in “HET HOORNBLAD” het één en ander kunnen lezen.
Dit jaar werd de taakverdeling voor de bestuursleden als volgt vastgesteld:
Anneloes ter Horst
Egbert Baars
Meike Oei
Jan-Pieter de Krijger
Tineke Horstman
Douwe Greydanus

:
:
:
:
:
:

voorzitter, externe contacten en contacten met de Plantenwerkgroep;
secretaris, webmaster en contacten met Insectenwerkgroep;
penningmeester en ledenadministratie;
natuurhistorisch secretaris en “LANDJE VAN NABER”;
contacten met Vogelwerkgroep;
contacten met de Zoogdierenwerkgroep;
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De coördinatoren zijn hieronder aangegeven:
Werkgroepen:
Insectenwerkgroep :
Plantenwerkgroep
:
Waterlevenwerkgroep :
Vogelwerkgroep
:
Zoogdierenwerkgroep :

Henny van der Groep;
Anneloes ter Horst;
vacature;
Douwe Greydanus;
Fred Weel.

Overige coördinatoren:
Excursies
:
Lezingen
:
O&A commissie
:
Public relations
:

Anneloes ter Horst;
Ofra Carmi / Jan Duyf;
Michel Kleij;
Annemarie Dekker / Jan Duyf.

Redacties:
Het Hoornblad
Website

: Jan Duyf / Rik van Bakel;
: Egbert Baars.

Hemelvaartkamp
Het Hemelvaartkamp 2017 hebben we dit jaar gehouden in de groepsaccommodatie Eureca op
Schiermonnikoog. Aan dit kamp namen 22 mensen deel. Er waren presentaties, rondleidingen en excursies. Al
met al een geslaagd kamp.

Excursies
De 17 excursies werden met wisselend succes gehouden.
Lezingen
De 6 lezingen werden dit jaar met wisselende belangstelling bezocht. Het gemiddelde aantal bezoekers
was 35, het laagste aantal was 22 en het hoogste 69. De lezing van 8 december ging vanwege de
slechte weersomstandigheden niet door.
Cursussen
Dit jaar hebben we een vogelcursus georganiseerd.
Het Hoornblad
Ons afdelingsblad “Het Hoornblad” mag gezien worden. Dit jaar zijn we overgeschakeld naar een nieuwe
drukker. Het blad is nu nog mooier geworden (8 pagina’s kleur en 8 pagina’s zwart/wit). De overgang had
nogal wat voeten in de aarde en niet alles verloopt vlekkeloos. Dit jaar hebben Jan Duyf, Rik van Bakel,
Egbert Baars & Wim van der Hulst de redactie op zich genomen. Dankzij de medewerking van
verschillende mensen zijn de opzet, de vormgeving, de teksten en tekstomlijsting heel goed.
Website
We hebben een website waar heel veel info is te halen met links naar andere natuurorganisaties. Dit jaar
hebben Rik van Bakel & Egbert Baars de redactie op zich genomen. Onze website is een “must” voor de
natuurliefhebber (www.knnv.nl/hoorn).
Persberichten
In totaal zijn er 36 persberichten, van verschillende activiteiten en actualiteiten, naar de regionale pers
gestuurd.

De Hoornbloem
Ons natuurinfocentrum “DE HOORNBLOEM” heeft het afgelopen jaar weer haar aanwezigheid duidelijk laten
blijken. De KNNV werd op verschillende markten vertegenwoordigd. Per 30 september 2017 is ons
natuurinfocentrum “DE HOORNBLOEM” gestopt.
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Nieuwsbrief
Omdat “Het Hoornblad” elke drie maanden verschijnt en er tussentijds wel eens interessante informatie
kan verschijnen brengen we periodiek een nieuwsbrief uit. Dit jaar zijn er 13 nieuwsbrieven verschenen.
Nestkasten
Dankzij de inzet van Evert Kunst beschikken we over allerlei typen nest- en insectenkasten. Van alle door
Evert gemaakte producten kunt je foto’s vinden op zijn website: www.despechtnestkasten.nl.
O&A Commissie
De in 2013 opgerichte Ondersteuning & Advies Commissie is ook dit jaar weer druk doende geweest.
Verschillende beleidsvoornemens van de overheid werden door ons onder de loep genomen en, indien
noodzakelijk, werd door ons hierover contact gelegd en/of werden acties ondernomen.
We hebben een overleg gehad met de ANV West-Friesland over "weidevogellandschap", “bloemrijke
akkerranden” en het vlinderproject.
Daarnaast heeft de commissie zich nog bezig gehouden met:
• advisering van GroenLinks in Medemblik;
• adviesnota dierenwelzijn gemeente Hoorn;
• het groen- en natuurbeleid in plannen van de gemeente Hoorn, HHNK, Recreatieschap en SBB;
• maaibeleid proefpolder;
• peilverlaging Zeevang;
• bescherming Argusvlinder samen met de gemeente Medemblik;
• de dijkversterking Markermeerdijk.
Het een en ander kon je volgen via publicaties in ons afdelingsblad “HET HOORNBLAD”.
Vertegenwoordigingen
De KNNV-afdeling Hoorn werd ook verschillende malen vertegenwoordigd bij vergaderingen en
overlegorganen van o.a. Staatsbosbeheer, Milieufederatie, Landschap Noord-Holland, HHNK en de
Samenwerkende Vogelwerkgroep Noord-Holland. Ook zijn leden van onze afdeling betrokken bij de
Landelijke Argusvlinderwerkgroep van de Vlinderstichting.
Enkele leden zijn betrokken bij landelijke werkgroepen en commissies namelijk: de Beleidsraad en de
Promotiecommissie. Daarnaast zijn we natuurlijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse Vertegenwoordigende
Vergadering van de KNNV. Verder zijn wij bij het HHNK vertegenwoordigd bij de Adviesgroep met
betrekking tot het natuurbehoud c.q. compensatie bij de dijkversterking Hoorn-Amsterdam.
Correspondentie
Al met al hebben we zo’n 89 stukken verstuurd en 283 ontvangen.
Tot slot
Ook dit jaar heeft weer een groot aantal mensen ons werk mogelijk gemaakt. Denk eens aan al die
mensen die meewerken aan de tellingen, het verzamelen van de gegevens, het intoetsen van die
gegevens, enzovoort. Daarnaast al die anderen die door hun belangstelling, opmerkingen of
aanmoedigingen anderen inspireren om door te gaan met de natuur een hand boven het hoofd te houden
en de interesse voor de natuur uit te dragen.
Wij willen een ieder danken voor het in ons gestelde vertrouwen, voor steun, aanmoediging, deelname
aan de excursies en bezoek van lezingen, want jullie dragen de afdeling. Zo laten we met elkaar zien dat
“bezig zijn met de natuur” een leuke en zinvolle tijdsbesteding is.
2018-002HN/05JV
Egbert Baars, 11 maart 2018
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