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Er was even geen Nieuwsvogel meer te zien
Er was even geen Nieuwsvogel waarvoor ons excuus.
Het redactielid Leo Clijsen die lange tijd -De Nieuwsvogel- heeft verzorgd is helaas gestopt. We
gaan een nieuwe poging doen om geregeld wat nieuws te verzamelen en gaan ons meer
richten op het nieuws van de provincie Noord-Holland en natuurlijk van de SVN.
Leo Clijsen, bedankt voor de inzet.

Afscheid van Loes Staal
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de SVN,
voorjaar 2021 heeft Loes aangegeven te stoppen als
bestuurslid van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland en het Wim Ruitenbeek Fonds. Na
ongeveer 20 jaar vond zij het wel eens tijd om te stoppen.
We hebben Loes leren kennen als een persoon die altijd
direct tot de punten kwam waar het echt om ging en die
daar helder en nuchter over kon discussiëren. Met haar
lange staat van dienst en haar prima geheugen, wist zij
ook vrijwel altijd “hoe het ook weer zat”. Die kwaliteiten,
samen met haar prettige persoonlijkheid, maakten haar tot
een zeer gewaardeerd lid van het Dagelijks Bestuur. Het
begon rond 2000 met deelname aan de Stichting
Samenwerkende Vogelwerkgroepen N-H. Die later is
omgezet naar de Vereniging SVN.
Ook was Loes betrokken als vertegenwoordiger van de
SVN bij de Noord-Hollandse Natuurdag die in samenwerking met het Landschap Noord-Holland
eens in de twee jaar wordt gehouden. Het zou een te lang verhaal worden om op te noemen
waar Loes zich allemaal voor ingezet heeft maar haar thema was altijd natuur en in hoofdzaak
vogels. Het zou Loes niet zijn die zich - na het stoppen als bestuurslid bij de SVN/WRF - weer
gaat inzetten als secretaris van de vogelwerkgroep Alkmaar. Ze kan het toch niet laten!
Loes, namens ons allen van harte bedankt voor je inzet.
Bij haar afscheid is Loes verrast met een mooie bos bloemen en een uniek aandenken aan de
SVN en natuurlijk een dankwoord van voorzitter Hans Stapersma.

Agrarisch natuurbeheer werkt wel voor de boer,
maar niet voor de weidevogel
Onno Havermans 24 maart 2022, Dagblad Trouw
De sloot staat hoog, maar in het zonovergoten veld
trippelen alleen wat kramsvogels. Zet de lente door
dan maken zij snel plaats voor trekkers uit het
zuiden: kieviten, tureluurs, wulpen, scholeksters en
de iconische grutto’s. Ooit zaten er hier zoveel, dat
ze in zwermen opvlogen als de boer met zijn bootje
naar verderop gelegen hooiland peddelde, vertelt
Ton Pieters. Vanuit zijn lichtblauw geschilderde
houten huisje in Zuiderwoude heeft hij een weids
uitzicht op het Waterland pal boven Amsterdam...
foto Gerard Hund
Leest het hele artikel in Dagblad Trouw

Aantallen lepelaars nemen toe in Noord-Holland,
huismussen worden zeldzamer
Het gaat in Noord-Holland goed met de lepelaar en de grote
bonte specht. De aantallen huismussen en steenuilen nemen
af.
Dat staat in het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland 2021.
Dit rapport laat zien hoe het gaat met de variatie aan planten
en dieren in de provincie en of deze in balans is met elkaar.
86 diersoorten doen het goed, 84 soorten nemen af en 68
soorten blijven stabiel.
De huismus heeft veel moeite met het vinden van een
broedplek. Daarnaast eten roofvogels deze bekendste
mussensoort op. De aantallen lepelaars nemen vooral op
Texel toe. Dat komt voor een groot deel door het uitblijven van
natuurlijke vijanden en de aanleg door de provincie en
partners van veel waternatuur in natuurgebied Waalenburg.
Illustratie Gerard Hund

23 maart 2022 Provincie Noord-Holland

‘Groene’ vrijwilligersnetwerken versterken
Geplaatst op 22 maart 2022, Vogelbescherming Nederland
Dag in dag uit zetten honderdduizenden groene vrijwilligers in Nederland zich in voor groen en
natuur in hun eigen buurt. Van nestkastjes ophangen tot het beïnvloeden van gemeentelijk
beleid. Als Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, IVN
Natuureducatie en SoortenNL weten wij hoe belangrijk deze vrijwilligers zijn. Zonder hun
inspanningen zou de natuur er in Nederland veel slechter voorstaan. Daarom ondersteunen we
ze waar mogelijk. Met de schenking van 1,7 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij
kunnen we hen nog beter helpen bij het vergroenen van hun eigen buurt.
Groene Vrijwilligersnetwerk

Denk met ons mee over eerlijke energie
24 maart, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Zoals je weet zetten wij ons in voor een mooie en duurzame samenleving. Met duurzame
energieopwekking, een rijke natuur en duurzame leefstijlen met circulaire economie. Samen met
jou en vele anderen. Vaak is het helder wat er moet gebeuren. Soms is het wat ingewikkelder.
Met dit bericht willen wij je vragen met ons mee te denken over eerlijke, duurzame en
betaalbare energie.
De oorlog in Oekraïne en onze afhankelijkheid van Russisch gas, heeft ons weer eens met de
neus op de feiten gedrukt: de energievoorziening, zoals we die nu kennen, is vaak niet
rechtvaardig.
Onze energieafhankelijkheid van landen als Rusland, Saoedi Arabië of Qatar maakt ons
kwetsbaar en leidt er toe dat we bij verschrikkelijke daden van totalitaire regimes worden
betrokken.
Deel je mening

Vogelaars (nooit) uitgevogeld
Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, die vogelaars? Welke type
vogelaars zijn er? Wat is er zo leuk aan een gierzwaluw? En hoe
word je eigenlijk vogelaar?
Dit unieke boek is het resultaat van een eigen onderzoek van
vogelaar Debby Doodeman. Haar leven lang was ze al nieuwsgierig
naar vogelaars. Ze besloot ze te ondervragen door middel van een
vragenlijst. Ruim duizend deden er mee.
Dat levert een even verrassend als fascinerend beeld op van deze
bijzondere groep natuurliefhebbers. En het werkt beslist
aanstekelijk.
Verrassend en origineel boek over vogelaars
Gebaseerd op openhartige inbreng van meer dan 1000 vogelaars. Vlot geschreven, leuk voor
vogelaars van allerlei pluimage (ook in de dop!)
In samenwerking met Fogol, Sovon en Vogelbescherming Nederland.

Verstoring van vogels door recreatie
4 april 2022
Literatuurstudie
van verstoringsgevoeligheid en overzicht
van maatregelen door Karen L. Krijgsveld,
Britt Klaassen, Jan van der Winden,
Voegelbescherming Nederland
Een frisse neus halen, met de hond een
lekkere wandeling maken, buiten sporten,
mooie natuurfoto’s maken of vogels kijken,
gewoon even de benen strekken, of tot rust
komen. We gaan met z’n allen graag naar
buiten. Maar de overlevingskansen van vogels
kunnen door verstoring worden verminderd, zo
blijkt uit een nieuw rapport.

foto Gerard Hund

Natuur is goed voor ons welbevinden en door de verbinding met de natuur ontstaat ook de
behoefte deze te willen beschermen. Maar de natuur is meer dan het decor waarin we
wandelen, fietsen en sporten, het is ook het leefgebied van vogels. Karen Krijgsveld en
collega’s onderzochten in opdracht van Vogelbescherming Nederland in hoeverre vogels last
hebben van ons, de recreërende mens. Dat blijkt veel ernstiger dan we ons vaak realiseren.
Het rapport bestaat uit twee delen en is alleen online beschikbaar op de site van
Vogelbescherming Nederland
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