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Excursie AW duinen
Zaterdag 14 maart neemt Tom
Damm ons mee naar de
Amsterdamse
Waterleidingduinen. O.a.
IJsvogel, Goudvink en Grote
gele kwikstaart kunnen we
tegenkomen. Grote lijster en
Boomleeuwerik zijn ook volop
aan het trekken. We vertrekken
om 8 uur achterzijde station
Alkmaar. Opgave voor deze
excursie is dit keer bij Pierre van
der Wielen.

Jaarvergadering
Op woensdagavond 18 maart is
er de jaarvergadering. We hopen
dat er weer veel leden aanwezig
zullen zijn.
Na de pauze is er natuurlijk ook
nog een lezing.
Let op, aanvang 19.30 uur!

Pestvogel - Jan Gerhardus

Provinciale
Statenverkiezingen
De Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart a.s. zijn belangrijker dan ooit. Zeker voor liefhebbers
van natuur en groen in Noord-Holland. De vooruitzichten zijn immers niet rooskleurig! De huidige
bezetting van de Provinciale Staten heeft op de valreep van de regeerperiode drastische
bezuinigingen doorgevoerd op het natuurbeleid in de provincie.
Een koers die grote gevolgen heeft voor de biodiversiteit in de natuurgebieden, de inzet van
vrijwilligers en de manier waarop mensen kunnen recreëren in het
groen.
Uw invloed geldt, uw stem telt!
Wilt u wonen in een mooie, groene leefomgeving? Waar ruimte is
voor mensen en dieren? Dan is het van groot belang dat u uw stem
laat horen op 18 maart. En een groene keuze maakt! Om u te helpen
heeft Landschap Noord Holland de programma's van de politieke
partijen vergeleken op een aantal groene thema's. Een uitgebreid
overzicht en een verkorte samenvatting (pdf) vindt u op hun website.
De Provinciale Statenverkiezingen gaan over natuur bij u om de hoek, het bosje bij u achter, het
weiland naast uw wijk.
Samen kunnen we er voor zorgen dat Noord-Holland mooi blijft. Maak uw groene keuze!
overgenomen van de website van Landschap Noord-Holland

Roerdompen tellen
In 2013 zijn, op initiatief van Landschap Noord-Holland, twee simultaantellingen voor
Roerdompen georganiseerd. Het was echter een zeer afwijkend jaar. Het was
zeer lang koud in het voorjaar en er werden slechts 13-14 roepende
Roerdompen gehoord (exclusief duinen en Texel). Een absoluut dieptepunt.
In 2015 wordt er een nieuwe telling georganiseerd en wel op 17 t/m 19 april,
met een voorkeur voor de vrijdagavond. Het volgende weekeinde is 1 t/m 3
mei. In ons werkgebied wordt de Kleimeer geteld door Tim en Miranda Zutt
en de Oudorperhout door Hans Schouten. Er zijn echter meer rietgebieden in
ons werkgebied die in aanmerking komen. Te denken valt aan de Stad van de
Zon, Oterleek, Beverkoog, Schermer. Voor deze gebieden worden nog tellers
gezocht.
Heb je interesse voor een bepaald gebied, meldt je dan aan bij Miranda Zutt.
Van organisator Jan v.d. Winden ontving ik onderstaand overzicht waarmee hij jullie deelgenoot
wil maken van de omzwervingen van roerdomp Nico in 2014. Dan kan je zien hoe nuttig een
simultaantelling is:
1. In maart en april zat hij in het Guisveld
2. in april zat hij ook enige tijd in het Reefgebied (westzijderveld en waarschijnlijk het
Euverenweggebied)
3. vanaf begin mei ging hij naar het Wormerveld (westelijk deel)
4. half mei zat hij weer in het Guisveld en af en toe in het gebied ten oosten van Zaandijk
5. eind mei Guisveld en Wormerveld
6. begin juni Guisveld
7. eind juni Guisveld en Womerveld (in het oosten)
8. juli en augustus Wormerveld
9. laatste onzekere melding van 19 augustus nabij Medemblik (maar lage nauwkeurigheidsklasse)
Als je dus de SOVON regels aanhoudt kan van deze ene vogel makkelijk 5 territoria maken....!

Anneriekes selectie
Na een oproep om kopij voor de Kleine Alk kwam Annerieke Osinga met het idee om een agenda
te maken met lezingen in onze omgeving die mogelijk meer leden zouden interesseren. Helaas is
het niet gelukt om deze nog te plaatsen in de Kleine alk, dus bij deze hebben jullie ze nog tegoed:
VWG Den Helder:

Vrijdag 13 maart: Lezing over vlinders door Klaas Kaag.
Vrijdag 20 maart: Lezing over Ethiopië door Fred Koning.
Bezoekerscentrum De Helderse Vallei’ in Mariëndal, Den Helder.
Lezingen kosten voor leden van VWG Den Helder e.o. en KNNV afd. Den Helder € 1,00. Niet
leden betalen € 3,00 p.p. Voor koffie/ thee in de pauze (€ 0,50/ € 0,25 per kopje) wordt
gezorgd. Aanvang 20:00 uur.

VWG Tringa, Schagen
Maandag 16 maart: vogels en nachtvlinders in het Noord-Hollands duinreservaat.
De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, Schagen
Aanvang 20.00 uur
Kosten voor niet-leden €4,00 inclusief koffie/thee.

Weidevogel tellers en beschermers gezocht
Inmiddels zien we weer Kieviten en Grutto’s in onze polders. Veel mensen genieten van hun
drukdoenerij in de weilanden. U ook? Meld u dan bij Landschap Noord-Holland als
weidevogelbeschermer. Weidevogelgroepen in heel Noord-Holland zoeken namelijk
vogelliefhebbers die willen helpen met het tellen en beschermen. Want Grutto, Kievit, Scholekster,
Tureluur en vele andere vogels hebben het zwaar. Met hulp van
vrijwilligers en boeren komen meer nesten uit en worden meer jongen
vliegvlug. Voor de vrijwilligers is er niet alleen de voldoening van het
beschermen van vogels, ook de samenwerking met de boer en de
veldmedewerkers van de Agrarische Natuurverenigingen maakt het
werk de moeite waard.
Op ruim 23.000 hectaren in Noord-Holland werken 1.000 vrijwilligers en
1.000 boeren mee. In 2014 werden ruim 13.000 nesten beschermd. Door
legsels te noteren, of plekken aan te geven waar kuikens lopen, kan de
agrariër rekening houden met de vogels in het beheer. Het vliegvlug worden van kuikens is het
belangrijkste knelpunt bij veel weidevogels in het agrarisch gebied. Vrijwilligers kijken vóór het
maaien waar de weidevogelgezinnen zich bevinden en voeren dit in op de website
weidevogelbescherming.nl waarna de boer een “Last-Minute-Contract” kan afsluiten bij de
Agrarische Natuurvereniging.
Er zijn in heel Noord-Holland vrijwilligers nodig. De vrijwilliger moet van half maart t/m half juni
wekelijks een halve dag beschikbaar zijn. Ervaring is niet vereist, maar wel handig. Voor nieuwe
vrijwilligers is het verplicht een cursus van twee avonden te volgen. Deelnemers kunnen kiezen uit
twee cursuslocaties: het kantoor van Landschap Noord-Holland in Heiloo op dinsdagen 10 en 17
maart of Concordia in Purmerend op de maandagen 2 en 9 maart. Daarna volgt begeleiding in het
veld bij een bestaande groep. Ook agrariërs, die nog niet aan weidevogelbescherming doen, kunnen
zich aanmelden voor informatie of cursusdeelname.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Wim Tijsen van Landschap
Noord-Holland (w.tijsen@landschapnoordholland.nl, 06-53118106).

Waterschapsverkiezingen
Ook om een keuze te maken wie te stemmen bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart is er een
stemwijzer die kan helpen met het maken van de juiste, groene keuze.

Gezocht: wetlandwacht voor De Putten
Twee jaar geleden kreeg het gebied van de Putten en de Abtskolk (inclusief de omliggende
polders) de officiële Natura 2000 status/aanwijzing. Het ontbrak toen alleen nog aan iemand die
voor dit gebied wetlandwacht wilde zijn. Dan van Lunsen heeft toen met Vogelbescherming
Nederland afgesproken dit een periode als interim te zullen doen en nu zoekt hij iemand die zijn
taak over wil nemen.
Je hebt in het gebied met nogal wat partijen te maken (SBB,
Natuurmonumenten, grondeigenaren, pachters, gemeente
Schagen en gemeente Bergen, etc). Naast kennis van vogels en
bescherming daarvan zijn enige sociale vaardigheden en
diplomatie een pree.
Heb je interesse in deze uitdaging dan kan je contact opnemen
met Dan van Lunsen die ook eventuele vragen kan
beantwoorden.

