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Preventief handhavingsverzoek SVN afgewezen

In februari heeft de SVN een zogenaamd preventief handhavingsverzoek ingediend, om de
provincie en gemeente Zandvoort alsnog te bewegen om te onderzoeken of (broed)vogels
verstoord worden door eventuele geluidsoverlast van de formule 1. Op 13 juli werd, na
meerdere herinneringen – sorry, komt er aan – dan eindelijk de reactie ontvangen: verzoek
afgewezen.
Een belangrijke stap omdat we nu inhoudelijk kunnen reageren op de argumenten van de
Omgevingsdienst IJmond, namens de provincie en de gemeente. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Vogelmoord in Hoofddorp
Een kennis die ik toevallig tegenkwam
begon er spontaan over. Of ik had
gelezen dat de wand voor
oeverzwaluwen in Hoofddorp
opzettelijk was beschadigd door
vandalen. Blijkbaar waren niet alleen
vogelaars verbijsterd.
Marcel Schalkwijk van VWGZKL
haalde helaas om de verkeerde reden
het nieuws: "Zeker 60% van de vogels
is gewoon verdwenen en die komen
ook niet meer terug. Het is eigenlijk puur vogelmoord wat ze hebben gedaan."
Marcel neemt de zaak serieus en heeft aangifte gedaan. "Er zijn veel mensen die dit een hele
mooie wand vinden, de vogels die 's zomers hier vliegen. In een klap is dat nu voor een seizoen
weg." Of de vogels volgende jaren wel terugkomen is ook nog onzeker.
Vogelmoord in Hoofdorp N-H Nieuws

Ganzenoverlast
In Medemblik Actueel worden de
voorbereidingen aangekondigd van de
provinciale en lokale politiek om de
veronderstelde ganzenoverlast definitief te
gaan bestrijden. Eind van dit jaar wijzigt de
provincie namelijk wederom haar
ganzenbeleid. Alhoewel nog niet duidelijk is
wat dat gaat betekenen wordt de
vergoeding voor schade in ieder geval
verlaagd.

Geld is vaker een spelbreker voor het
gebruiken van gezond verstand.
Lokale politici roepen de provincie op er nu eindelijk werk van te maken. Versoepeling van de
regels heeft volgens hen niet geholpen. De kosten voor de boeren rijzen de pan uit en nu moet
het afgelopen zijn.
Volgens de wijze politici is er maar één echte oplossing: preventief ruimen van de ganzen, want
– daar komt ie weer – ´dat is altijd efficiënter en goedkoper dan de inzet van agrariërs zelf om
de overlast tegen te gaan´.

Kluten eten meer vis dan gedacht
Ook met de kluut gaat het niet goed. Onderzoek
naar hun eetgedrag helpt wellicht om ze beter te
beschermen. In Sleeswijk-Holstein, onderdeel van
het Duitse waddengebied, verzamelen veel kluten
om nog even te ruien alvorens naar hun
overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en
Senegal te vertrekken.
Een prima plek dus voor gedegen onderzoek.
Daaruit bleek dat kluten meer vis eten dan tot nu
werd aangenomen. Ook werd duidelijk dat de
nabijheid van visrijke kwelderkreken, die in
verbinding staan met de Waddenzee, voor de kluut van groot belang zijn. Daardoor hoeft de
vogel minder ver te vliegen en kan het nest langer beschermd worden. Iets om mee rekening te
houden bij de verdere uitwerking van beschermingsmaatregelen voor de kluut in het
Nederlandse waddengebied.
Bronnen:
Enners, L., Chagas, A. L., Ismar-Rebitz, S. M., Schwemmer, P., & Garthe, S. (2019). Foraging
patterns and diet composition of breeding Pied avocets (Recurvirostra avosetta) in the German
Wadden Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 229, 106399.
Programma Rijke Waddenzee. (2018). Actieplan broedvogels Waddenzee: Naar herstel van
gezonde broedpopulaties in de Waddenzee. Dwaalfilm over kluten.

Vogels op Texel, Jaaroverzicht 2019
Sinds 1997 geeft de Vogelwerkgroep Texel een
jaaroverzicht uit. Daarin worden alle in het jaar
waargenomen vogelsoorten vermeld. Per soort worden
de eerste en laatste waarneming, de aantallen
doortrekkers en broedvogels en verdere bijzonderheden
of wetenswaardigheden beschreven. Wat begon als een
eenvoudig boekje in zwart wit is inmiddels uitgegroeid
tot een uitgave van 88 pagina's met meer dan 40 fraaie
kleurenfoto's, verschillende tabellen en enkele kaartjes
en grafieken. Naast de gegevens per soort bevat het
boekje een uitgebreid overzicht van de
weersomstandigheden per maand.
Voor € 10, - verkrijgbaar bij de Texelse boekhandels,
Ecomare, VVV Texel en het Vogelinformatiecentrum.
Te bestellen door overmaking van € 13,50 (=incl.
verzendkosten) op rekening NL461NGB0008417822
t.n.v. Vogelwerkgroep Texel onder vermelding van:
'Bestelling Jaaroverzicht 2019 en naam en postadres'.

Waar zijn alle spinnen heen?
Niets is zo complex en tegelijkertijd logisch als de natuur.
Recent lazen we allerlei berichten over het verlies van ruim
70% van onze insecten. Deze achteruitgang had uiteraard
grote gevolgen voor vogels, waarvan veel soorten afhankelijk
zijn van insecten.
Wat men in België al dacht te zien in 2018 is nu in Zwitsers
onderzoek bevestigd: het aantal spinnen is eveneens fors
achteruit gegaan. Ook spinnen zijn merendeels afhankelijk
van vliegende insecten. En veel vogels eten zoals we weten weer graag een spinnetje.
Ik kan het niet duidelijker formuleren dan mijn Vlaamse collega: ‘We hebben meer dan ooit nood
aan soortbeschermingsplannen en bescherming van onze biodiversiteit.’
Waar zijn alle spinnen heen
Referentie: Nyffeler, M. & Bonte, D. (2020). Where have all the spiders gone? Observations of a
dramatic population density decline in the once very abundant garden spider, Araneus
diadematus (Araneae: Araneidae), in the Swiss midland. Insects, 11(4), 248.

Vogels van de Pier
De Zuidpier bij IJmuiden strekt zich 1,5 km de zee
in en is daardoor een gekende plek voor
vogelaars. Regelmatig komen er zeldzame want
verdwaalde vogels langs, die van redelijk dichtbij
bekeken kunnen worden.
Drie liefhebbers, Dick Groenendijk, Roy Slaterus
en Jelle van der Helm hebben van meer dan 300
soorten foto’s verzameld en met de nodige
informatie gebundeld.
In de boekhandel, € 24,90.
Noordboek, Dick Groenendijk
Het boek "Vogels van de Pier" is mede tot stand gekomen
door sponsoring vanuit het Wim Ruitenbeek Fonds
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