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40 jarig bestaan SVN en Nieuwjaarswens 2021
Eind 2020 bestaat SVN 40 jaar. Destijds in 1980 werden alle
Vogelwerkgroepen in Noord-Holland lid van de SVN, en dat zijn ze nog
steeds! Doel onder andere, het beter en meer gecoördineerd
onderzoeken van en publiceren over de Noord-Hollandse vogels.
We "dekken" samen Noord-Holland vrijwel volledig, en staan zo samen
voor de belangen van alle individuele 4000 via de Vogelwerkgroepen
georganiseerde vogelaars. Dat is een in potentie zeer krachtige
belangengroep op provinciaal niveau!
Om deze mijlpaal te memoreren en te vieren hebben we een presentatie gegeven over "50 jaar
SVN" (jawel, ook 10 jaar vooruit) in de Zoom sessie van de 11e Noord-Hollandse Natuurdag op
19 december 2020; de filmpjes daarvan zijn voor iedereen terug te zien via de website van
Landschap Noord-Holland.
Verder hebben we het initiatief genomen voor een artikelenreeks van een jaar in het tijdschrift
"Tussen Duin & Dijk", uitgegeven via de Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF); die
reeks start met het eerste nummer van Tussen Duin & Dijk in 2021.
De verdere viering van het SVN jubileum is uitermate bescheiden gebleven met name vanwege
de Corona maatregelen.
Via SVN beheren we ook de Stichting Wim Ruitenbeekfonds - "het WRF" - van waaruit we op
aanvraag Noord-Hollands vogel-onderzoek en vogel-publicaties kunnen sponsoren. We hebben
begin 2020 voor het WRF de ANBI status verkregen en het bestuur van het WRF probeert de
gelden van het WRF actief te beheren, wat betreft zowel "nemen" (stimuleren vogel-onderzoek
en publicaties) als "geven" (stimuleren van donaties en schenkingen).
Neem contact op met de penningmeester via de WRF website indien u interesse heeft in
sponsoring van uw project of als u wilt doneren/schenken.
Rest mij hier op dit memorabele moment van 40 jaar SVN alle 14 Vogelwerkgroepen een heel
goed, succesvol en vogelrijk 2021 toe te wensen en, via hen, ook alle individuele NoordHollandse vogelaars een heel goed, gezond en vogelrijk 2021 met alle goeds voor uzelf, uw
familie en uw vrienden!”
Namens het SVN dagelijks bestuur, Hans Stapersma, Voorzitter

Tussen Duin & Dijk - Themanummer Smient
Soms vallen dingen leuk samen: de SVN bestaat 40
jaar, er komt een speciaal nummer uit van Tussen Duin
& Dijk over de Smient, de nieuwe gedeputeerde Esther
Rommel verwoordt in het voorwoord de ‘grote
internationale verantwoordelijkheid van de provincie
Noord-Holland voor de smient’, tijdens de 11e NoordHollandse Natuurdag heeft Johan Stuart een ontzettend
leuk interview met nestor vogelaar Piet Zomerdijk over
één van zijn speciale onderwerpen de Smient, terwijl
diezelfde Johan enkele dagen geleden door Sovon is
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2020.
De special, mede mogelijk gemaakt door het Wim
Ruitenbeek Fonds, is een absolute aanrader vanwege
de grote verzameling van deskundige informatie. Initiator
en drijvende kracht achter het themanummer Piet
Zomerdijk heeft de gelegenheid gebruikt om twee
artikelen te schrijven op grond van zijn jarenlange
onderzoek naar smienten aangevuld met bijdragen van
een grote groep onderzoekers, die een goed beeld
geven van hoe het gaat met de smient. We moeten voorzichtig zijn want zo goed gaat het
helaas niet. Wel geldt er door de inzet van vooral SVN en Vogelbescherming op dit moment
gelukkig een afschotverbod voor de soort in Noord-Holland. Daarnaast is het gewoon een lekker
nummer om te lezen.

Aanvalsplan Grutto
Onze nationale vogel de Grutto is
in de problemen. Sinds 1970 is hun
aantal gedaald van 120.000
broedparen naar een bijna
schamele 30.000. De belangrijkste
reden daarvoor is het verlies aan
passend weidelandschap.
Pieter Winsemius, It Fryske Gea,
de Friese Milieu Federatie en
Vogelbescherming Nederland
hebben een initiatief genomen om
die achteruitgang, o.a. in NoordHolland, niet alleen te stoppen,
maar te zorgen dat het aantal
broedparen gaat toenemen:
Aanvalsplan Grutto.

Vogels en hun veren, Verenkleed en rui
Soms heb je dat. Zojuist uitgepakt bekeek ik het boek
dat voor me lag. Direct had ik het gevoel een ‘leuk’
boek te gaan lezen. Ook achteraf klopte dat gevoel
nog steeds, ondanks één ‘maar’.
Vooraf bladerend vielen meteen de opzienbarend
mooie foto’s op. Op elke pagina staan er vaak meer
dan één en dan is het elke weer een uitdaging om de
pagina om te slaan voor wéér een prachtige foto.
Heel prettig is ook de duidelijke structuur van het boek.
In elkaar logisch opvolgende hoofdstukken wordt een
compleet overzicht gegeven van het belang van de rui,
de manier waarop die verloopt en hoe alle informatie
daarover ons vogelaars helpt om vogels te herkennen.
Daarvoor wordt het ook het ruipatroon van 20 vogels
in de praktijk beschreven.
Wat stoort is het taalgebruik. De vertaler heeft zich wel erg strikt aan de oorspronkelijk Franse
tekst gehouden. Zeker in complexe onderwerpen gaat dit ten koste van de leesbaarheid zoals
bijvoorbeeld in het hoofdstuk over ‘ruistrategieën´.
De afsluiting met een zestal observatietests vind ik goed gekozen omdat het je als lezer bewust
maakt van hoe kennis over ‘vogels en hun veren’ kan helpen bij het herkennen van vogels in het
veld.
KNNV uitgeverij vogels-en-hun-veren

Petitie: recht op een gezonde planeet!
Wereldwijd hebben 90 organisaties zich geschaard achter het initiatief om de UN op te roepen
het recht vast te leggen het recht op een gezonde planeet vast te leggen.
Petitie tekenen

3 Miljard voor sterke natuur
In de komende 10 jaar wordt door het Rijk, in
overleg met alle provincies, 3 miljard besteed
voor natuurherstel en -ontwikkeling. Dit geld
komt bovenop wat al was afgesproken in het
Natuurpact van 2013. Alhoewel het precieze
bedrag per provincie niet bekend is gaat
Noord-Holland het vooral besteden aan het
herstellen van natuurlijke processen in de
duinen (stuifduinen), versterking van NNN in
de binnenduinrand én verbeteren van de
waterhuishouding op diverse locaties.
3 miljard voor sterke natuur

Natuurbeheer Noord-Holland
De provincie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de natuur. Dit kan betekenen dat de
provincie de natuur haar gang laat gaan of maatregelen treft, zoals begrazing, hooien, maaien
of kappen. In het Natuurbeheerplan staan de natuurdoelen aangegeven en de
subsidiemogelijkheden voor (agrarische) natuur.
Het Natuurbeheerplan bestaat uit een aantal kaarten en maakt deel uit van het Programma
Natuurontwikkeling (pdf, 12MB). Op de kaarten staat aangegeven voor welke soort
natuurbeheer subsidie beschikbaar wordt gesteld.
Natuurbeheer Noord-Holland.

Kaarten Natuurbeheerplannen

In het Natuurbeheerplan staat waar en welke soort natuur aanwezig is of ontwikkeld kan
worden. De aanwezige natuur staat op de beheertypekaarten, en met de ambitiekaart geeft de
provincie de ambities aan voor het natuurbeheer.

Meld dode watervogels

Momenteel is er een uitbraak van het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) van het type H5N8 in
Nederland. Op allerlei plekken worden dode watervogels gevonden, waaronder opvallend veel
Brandganzen.
Vind je één of meerdere dode vogels, raak ze dan niet aan, maar meld ze wel.
Dit kan via de websites van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre.
Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone
vogelsterfte op te vangen.
In dit schematische overzicht (pdf) staat welke vogels waar moeten/kunnen worden gemeld
en bij wie je moet zijn voor het laten opruimen van dode vogels.
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