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Zilverenmaanprijs 2011
We zijn trots jullie te kunnen melden dat de Vogelwerkgroep de
Zilverenmaanprijs 2011 heeft gewonnen! Deze prijs is bedoeld
om een geslaagd project of baanbrekende activiteit op het gebied
van natuur, milieu of landschap in het zonnetje te zetten. De
prijs is een initiatief van de Milieufederatie Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland en IVN Consulentenschap NoordHolland en werd dit jaar voor de tiende en laatste keer
uitgereikt. Er waren naast de vogelwerkgroep nog twee
genomineerden: Eendenkooi van der Eng en Natuurpark
Blokweer.
Het jarenlang inventariseren van broedvogels in de stad en de
publicaties die daar op volgden waren de aanleiding voor de
nominatie. Onze Vogelwerkgroep is daar namelijk als één van de
eerste in Nederland mee begonnen. We zijn daarmee echt
vooruitstrevend geweest. Het boekje ‘Alkmaar heeft vleugels’ ,
dat we dankzij de gemeente Alkmaar hebben kunnen maken, is
het resultaat van al die inventarisaties vertaald in een luchtige,
kleurrijke uitgave voor een brede doelgroep.
Commissaris van de Koningin Dhr. Remkes reikte de prijs op 17
november uit tijdens het jubileumsymposium van Landschap
Noord Holland in de Grote Kerk in Alkmaar.
Vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep Kees Roobeek,
Johan Bos en Miranda Zutt namen het beeldje in ontvangst. Op
de aankomende lezing willen wij dit graag met jullie vieren!

Petitie
Het begint er op te lijken dat we jullie iedere Nieuwsbrief vragen weer een petitie te tekenen. Ze
zijn echter allemaal belangrijk.
Natuurmonumenten doet een beroep op ons om ons in te zetten voor een betere Natuurwet dan
welke het huidige kabinet voorstelt. Lees hierover meer in de oproep van Natuurmonumenten en
neem de moeite om de enquete in te vullen!
http://natuurmonumenten.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?
ID=pHmmiiAhkUbLnTEDyIiPWBjeVvCDZApCuAvu32

Lidi de Boer fotografeerde onlangs deze
Kleine jager op het strand bij de Zuidpier.

Lezing woensdag 23 november
Overleven of uitsterven in de Pyreneeën: Lammergier en Pyrenese steenbok?
Door: Kees Woutersen (aragonnatuur.com).
De allerlaatste levende Pyrenese steenbok werd dood gevonden op 6 januari
2000. Kees heeft ruim 200 jaar geschiedenis boven tafel gekregen om de
vraag te beantwoorden waarom dit prachtige dier is verdwenen.
Daarnaast is er de vraag of hij weer tot leven gewekt kan worden door middel
van klonen. Kijk ook op bucardo.es.
De geschiedenis van de Lammergier in de Pyreneeën is precies tegengesteld
en hét voorbeeld van een geslaagd beschermingsprogramma. Maar dit gebergte is te klein om een
levensvatbare populatie te handhaven. Zal de Lammergier in Europa overleven?

Natuurlijk Samen; dialoogdag over de toekomst van natuur en
landschap in Noord Holland.
We ontvingen deze uitnodiging, maar geen van de bestuursleden is in de gelegenheid hieraan deel te
nemen en daarom doe ik ook een beroep op onze leden:
Graag nodigen wij u uit voor een Dialoogdag over de toekomst van de Noord- Hollandse natuur, die
zal plaatsvinden op vrijdag 2 december in Beeckestijn, Velsen-Zuid.
Door bezuinigingen van het Rijk is er in de komende jaren minder geld beschikbaar voor natuur en
landschap. Dit heeft invloed op de mogelijkheden die de Provincie heeft om dit te behouden en te
beheren. Onlangs heeft het nieuwe college van de Provincie uitgesproken dat zij zich maximaal wil
inzetten voor behoud en beheer van natuur- en landschap. Draagvlak en betrokkenheid van de NoordHollandse burger bij natuur en landschap is daarbij een belangrijke sleutel. De Provincie is zich bewust
van het grote belang van de inzet van de vele vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor
natuur en milieu.
Op 2 december organiseert IVN Consulentschap Noord-Holland in samenwerking met de Provincie
Noord-Holland een dialoogdag. Naast de waardering die de Provincie wil tonen voor uw inzet en
betrokkenheid, wil zij met u in dialoog over de wijze waarop NME kan bijdragen aan het behoud en
ontwikkeling van onze mooie natuur en ons prachtige landschap. Daarbij komen vragen aan de orde
als: “Heeft de natuur toekomst zonder de inzet van NME vrijwilligers?” en “Hoe kunnen we samen het
draagvlak voor natuur en landschap groter maken?”.
Bent u als vrijwilliger actief in het betrekken van anderen bij natuur en landschap, als natuurgids of
anderszins, dan bent u hierbij van harte uitgenodigd. Het programma begint om 9 uur en wordt om 1
uur afgesloten met een lunch die u door de Provincie wordt aangeboden.
U kunt zich tot 25 november aanmelden. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een
routebeschrijving. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het IVN Consulentschap Noord-Holland, Peter Mol of Corine Bok.
(088-0064492 of consulentschap.noordholland@ivn.nl)

Vogelaar vliegt uit...
Johan Bos heeft zijn vleugels als muzikant/componist
uitgeslagen en
heeft een prachtige eerste singel uitgebracht. De song ‘It’s
time for living’ is voor slechts €0,99 verkrijgbaar via de
bekende online winkels als iTunes of via
de Store van Johan Bos Music. Doen!

