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Vogels Kennemermeer beschermd
Na veel overleg met alle betrokken partijen is door de
gemeente Velsen een definitief besluit genomen over de
toelaatbaarheid van honden in het gebied.
Uit BMP-tellingen bleek al dat het steeds beter gaat met de
vogels in het gebied, met name aan de oostkant van het
meer.
Sinds kort is het besluit geëffectueerd en maken bordjes
duidelijk waar geen honden meer mogen worden uitgelaten.
Benieuwd wat de tellingen volgend jaar daarvan zullen laten
zien.

Strandbroeders profiteren
Strandbroeders als strandplevier,
bontbekplevier en dwergstern hebben het
door de toenemende recreatie op het strand
moeilijk, heel moeilijk. Ze houden er nu
eenmaal van om juist daar te broeden waar
ook mensen graag verpozen met alle
gevolgen van dien.
Met name in Zeeland en Zuid-Holland hebben
tientallen vrijwilligers de handschoen
opgepakt in een poging de kwetsbare en
bedreigde vogels te helpen.
Zo speuren ze nesten op, plaatsen afzettingen en houden in de gaten hoe het daarmee gaat.
Daarnaast geven ze voorlichting aan strandbezoekers in een poging ellende te voorkomen.
Waar niemand iets aan kan doen is de waterstand. Ook dit jaar zijn talloze nesten weggespoeld
door het opkomede water. Dat laat onverlet dat de inzet van de vrijwilligers uiteindelijk wel
succes heeft gehad. In Zeeland zijn 39 jongen uit hun ei gekropen en 52 sterns hebben gebroed
in Zuid-Holland.
zie bericht van Nature Today

Vogels van de pier
Van heinde en verre komen vogelaars naar de zuidpier
in IJmuiden in de hoop kust- en zeevogels van dichtbij
te kunnen zien maar zeker ook om, vooral in de
trektijd, bijzondere dwaalgasten langs te zien komen.
Zo’n 2 km steekt de Zuidpier de Noordzee in en
daardoor sta je feitelijk tussen de vogels die er komen
en gaan. Een aantrekkelijk idee voor vogelaars, die er
vaak ook nog eens van houden om mooie foto’s
daarvan te maken.
Drie gerenommeerde vogelaars, Dick Groenendijk,
Jelle van der Helm en Roy Slaterus hebben, als
samenstellers van het boek, foto’s verzameld van 60 fotografen en daarvan een uniek en
oogstrelend overzicht gemaakt.
Verkrijgbaar via de boekhandel.
Dit boek is mede gerealiseerd door een gift vanuit het Wim Ruitenbeek Fonds

SVN Zienswijze Omgevingsvisie
Zoals bekend heeft de SVN een zienswijze ingediend op het concept Ontwerp
Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland. Inmiddels is de Nota van
beantwoording verschenen met alle reacties daarop.
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we naar: Zienswijze SVN
Scroll naar beneden voor alle reacties op de SVN zienswijze: no 196
Veel waardering voor de constructieve instelling van de SVN, maar helaas leidt die niet tot
wezenlijke verandering van standpunten zoals neergelegd in de Omgevingsvisie.

Hoor- en adviescommissie behandelt bezwaar SVN
Circuit Park Zandvoort (CPZ) moet o.a. onderzoek laten doen naar de geluidsoverlast van hun
activiteiten op de broedvogels in het gebied. Vorig jaar ontdekte de SVN dat zo’n onderzoek
alleen bestond uit modelmatige berekeningen, zonder dat die ooit zijn getoetst in de praktijk.
Bovendien zijn de laatste jaren veel inzichten veranderd over de manier waarop onderzoek
moet worden gedaan naar de geluidsoverlast van vogels.
Vervolgens heeft de SVN geprobeerd om de directie van CPZ én het voor alle vergunningen
verantwoordelijke provinciebestuur te overtuigen alsnog dit veldonderzoek mogelijk te maken.
Helaas mochten alle pogingen niet baten. De volgende stap was daarom het indienen van een
preventief handhavingsverzoek, feitelijk een vraag om het onderzoek alsnog af te dwingen. Ook
dat verzoek is nu afgewezen, waarna de SVN daartegen bezwaar heeft aangetekend.
Op 15 oktober om 10.00 vindt nu een bijeenkomst plaats in het Provinciehuis van de
zogenaamde Hoor- en adviescommissie die ons bezwaar zal behandelen.

Stop illegale handel in vogels
Java is een vogelparadijs maar er zitten meer vogels in kooien dan er rondvliegen in de natuur;
en toen was het stil…
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