VWG avond 9 september 2021.

Agenda:
1. Opening
Douwe heet ieder na lange tijd welkom.
Afbericht ontvangen van P. Wimmers, P. Tjeertes, M. van der Braak en A. Dekker.
Ingekomen stukken.
Douwe stuurt alle stukken door naar de VWG leden. Het frustreert Douwe weleens dat er
weinig of geen ideeën komen voor excursies na een oproep.
2. Slaapplaatstelling
Bij de bekende slaapplaatsen van de Grote zilverreiger kunnen we individueel aan
deelnemen. Ben telde afgelopen week 53 Grote zilverreigers in de Zeevang.
Halsbandparkieten komen in de winter ook samen om te slapen. Waar zullen zij hun
slaapplaats vinden? Tineke zag vorige week 17 halsbandparkieten over haar tuin vliegen, ze
komen al 50 jaar voor in Nederland.
3. Chloride gehalte van het Landje van Naber
Ben heeft een grafiekje gemaakt van peilbuis aflezingen op het Landje van Naber in verband
met mogelijk invloed van aanbrengen oeverdijk. Half juli was een piek gemeten van 4.000
liter in 24 uur nu daalt het weer. In 1998 waren er ook activiteiten op het Landje en is het
brakwater gehalte gemeten. Nu is het weer gemeten en blijkt veel zouter te zijn door de
aanleg van de nieuwe oeverdijk. Hierdoor veranderen de plantensoorten die op het Landje
groeien er staat nu veel Melkkruid.
Een paar leden van de vereniging zijn aan het werk geweest er is gemaaid en het eilandje ligt
er weer schoon bij. Er lopen 6 koeien op het Landje die het goed begrazen, de boer gaat
binnenkort alle ruigtes glad maaien.
4. De toekomst van de Zeevang
Er is voldoende enthousiasme om door te gaan met de Zeevangtelling.
Ad coördineert niet maar wil wel gegevens invoeren en verslag maken. Sommige leden geven
hun gegevens zelf door aan Sovon. Ben wil 19 september beginnen met het oog op de
Smienten die als eerste in de Zeevang aankomen en zich daarna verspreiden. Eind augustus
werden al Smienten waargenomen in de Zeevang. Ben stelt voor om individueel vrijblijvend
de Smient, Goudplevier en Kievit te tellen of als mensen per 2 in de auto zitten dan alle
vogels te tellen. Vorige week was de afsluiting van het 20 jarig telwerk, het ligt nu in het
archief van Waterland en is voor iedereen in te zien.
5. Nieuw “Natura 2000 – Beheerplan Polder Zeevang 2021”
Dit jaar wordt een nieuw peilbesluit en beheerplan opgesteld. Egbert, Ben en Annemarie
zetten zich namens de KNNV hiervoor in. In het beheerplan wil men verschillende soorten
ganzen gaan beheren met name de zomerganzen. Het Natura 2000 gebied in de Zeevang is
een opvang plek voor ganzen, de boeren ondervinden hierdoor heel veel schade. Ben en

Annemarie hebben bij de Klankbord groep geopperd de zomerganzen naar de Beemster te
loodsen. De aantallen van Wulp, Grutto, Goudplevier en Kievit in het Natura 2000 gebied zijn
dit jaar lager.
6. Wat ter tafel komt
Ad is benaderd door Jelle Abma. Een vogelaar die bij Westerveer vogels aan het tellen is en
ook de Midwintertelling wil gaan doen. Ad heeft Jelle laten weten om de persoon een ander
gebied te laten tellen wat al een tijd niet gedaan is.
Annemarie Dekker vraagt hulp als dat nodig is bij de BMP telling in de Zeevang.
7. Eurobirdwatch
De Eurobirdwatch is 2 oktober. De Ven is een vaste telpost, ’s morgens op tijd gestart bij
zonsopkomst en er wordt meestal tot de middag geteld.
8. Soort bespreking Tureluur
Marjan heeft haar foto’s van de Tureluur naar Douwe gestuurd zodat we ze vanavond
kunnen bewonderen. De foto’s zijn gemaakt in polder Arkenheem en bij Balgzand.
Er zijn 3 ondersoorten. In trek komen Scandinavische Tureluurs langs Brittannië. In april en
mei trekken de Scandinavische- en IJslandse Tureluurs over Nederland om weer naar hun
broedgebied te gaan. De Tureluur neemt iets af ze gaan niet snel met vernieuwingen mee
zoals de Scholekster die op daken gaat broeden. In de winter zijn hier veel IJslandse
Tureluurs, in juli verblijven hier de meeste Tureluurs. In de Koopmanspolder zijn jonge
Tureluurs en Kieviten gezien.
9. Vaststellen soort bespreking oktober
Nieuwe soort voor oktober is de Holenduif.
10. Bijzondere waarnemingen
Clemens: gelezen in Trouw een Muskus eend in Australië kon wat praten wat voor
onderzoekers een openbaring was. De Muskus eend is een holenbroeder en kan goed
vliegen. Werd door de Indianen al gekweekt om als voedsel te dienen.
Resi: Krombekstrandloper in de waterberging van Twisk.
Fred: Gekraagde roodstaart in de tuin.
Ad: tijdens nachtvlindertelling vlogen Witgatjes over en een Scholekster in september gezien
en her en der Groene spechten aanwezig.
Ben: Lachsterns bij Ursem ze foerageren in polder de Mijzen ze eten kikkertjes en libellen. Bij
Hensbroek zat een Purperreiger.
Greet: in november een Grote gele kwikstaart en in de winter zat een Sperwer een prooi te
plukken en op te eten.
11. Sluiting
Douwe bedankt iedereen en sluit de avond om 22.00 uur af.

