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Natuurvereniging Wierhaven heeft in 2018 weer een mooi jaar achter de rug. Dit jaarverslag geeft een indruk 

van de  

belangrijkste onderwerpen. 

 

We starten met het ledenbestand waar we 7 nieuwe leden mochten verwelkomen terwijl er 3 leden 

uitschrijven. Een positief saldo van 4 waarmee we nu op 95 staan. Binnen het bestuur, welke uit dezelfde vier 

personen bestond als in 2017, vond een wisseling plaats van de rol van penningmeester welke van Klaas van den 

Berg naar Jeroen van Assema ging. 

 

We organiseerden voor leden diverse bijeenkomsten. Allereerst was er zoals gebruikelijk een jaarvergadering op 

de derde dinsdag van maart. Net als in voorgaande jaren waren er in februari, juni en september ledenavonden 

onder de naam ‘halfuurtjesavonden’. Alle bijeenkomsten werden gehouden in de Zorgboerderij Dijkgatshoeve 

waar we weer gebruik mochten maken van de accommodatie en faciliteiten. Gemiddeld bezoeken zo’n 15-20 

leden onze bijeenkomsten, zo’n 20% van ons ledenbestand. 

 

Naast bijeenkomsten voor leden waren er ook andere activiteiten waar ook niet-leden aan konden deelnemen. 

We organiseerden 14 excursies, een informatieavond over tuinvogels, een lezing en een najaarsweekend. Bij het 

najaarsweekend mochten we 19 deelnemers verwelkomen. Op de andere activiteiten kwamen in totaal 86 

deelnemers af, ongeveer vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

 

Bijzondere aandacht verdienen de Nachtegalenwandeling, welke voor het tweede jaar op rij ruim 15 

deelnemers trok, de Kijkdag op het nieuwe kijkpunt nabij het Schor van Den Oever en de Big Day waar helaas 

maar één team aan deelnam, maar welke wel een nieuw record neerzette van 134 waargenomen vogelsoorten 

binnen 24-uur binnen ons werkgebied! De geplande vogelcursus voor leden van NUT Wieringermeer werd 

helaas geannuleerd vanwege onvoldoende animo. 

 

We werkten via diverse kanalen aan promotie van onze vereniging. De grootste stap vooruit is onze nieuwe flyer 

welke we halverwege het jaar konden presenteren en inmiddels ook bij al onze leden is gearriveerd. De signalen 

zijn positief! Een ander nieuw initiatief is dat we een Instagram-account hebben aangemaakt om ook via de 

digitale kanalen nog meer mensen te bereiken. Ook onze Facebook-pagina zit qua aantal betrokkenen nog in de 

lift. Uitdaging blijft, net als op onze website, om er frequent berichten te plaatsen. Een ander nieuw initiatief 

voor leden is de digitale leesmap die we introduceerden. Hier maken inmiddels meerdere leden gebruik van. 

 

Vanuit de vereniging bezochten we diverse events. Zo waren er bestuursleden afgevaardigd bij de presentatie 

van de Vogelatlas op de SOVON-dag en waren er afgevaardigden op de Noord-Hollandse Natuurdag. Tevens zijn 

we zijdelings betrokken bij initiatieven vanuit de Waddenvereniging, rondom de ontwikkelingen op de Afsluitdijk 

en in het IJsselmeer. We worden geïnformeerd over ontwikkelingen en bijeenkomsten. In de toekomst wellicht 

iets om vaker te proberen iemand af te vaardigen uit naam van onze vereniging. Aan het begin van het jaar zijn 

we ook in gesprek geweest met Agriport over de ontwikkelingen binnen het plangebied. Als laatste diende we 

een bezwaarschrift in op de plaatsing van onder andere lichtmasten en reclameborden bij het nieuwe kantoor 

van Levvel ter hoogte van de afrit van de A7 nabij Den Oever. Na diverse gesprekken zijn de lichtgevende 

reclameborden in een kleiner formaat geplaatst dan in origineel bedacht. 

 

De Rabobank organiseerde in plaats van een Rabo Sponsor Fietstocht een Sponsoractie vanwaar we een mooi 

bedrag mochten ontvangen.  
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Al enige jaren is er een actieve klusgroep welke bestaat uit leden van onze vereniging. Ondanks dat ze niet 

opereren uit naam van Natuurvereniging Wierhaven zijn we wel nauw betrokken. Afgelopen jaar hebben we 

gezamenlijk contact met Staatsbosbeheer gelegd en zijn we via Natuurvereniging Wierhaven op een centraal 

punt meldingen gaan verzamelen van bijvoorbeeld incidenten, overtredingen en zaken die onderhoud 

behoeven. Deze meldingen worden nu maandelijks naar Staatsbosbeheer gerapporteerd. 

De klusgroep zorgde daarnaast weer voor het onderhoud van de Oeverzwaluwwand welke succesvol werd 

bewoond door maar liefst 56 paar Oeverzwaluwen en er werden nieuwe nestkasten opgehangen in het 

Robbenoordbos nadat de vorige spoorloos zijn verdwenen (diefstal?). 

 

We voerden met elkaar ook diverse tellingen uit. Al enkele jaren is Laurens van der Vaart coördinator rondom 

de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen. In de maanden sep-apr werd de gehele Wieringermeer weer 

volledig geteld. Robert Schouw pakte de handschoen weer op als het gaat om de coördinatie van tellingen van 

kolonies met Huiszwaluwen. Het resulteerde in een mooi verslag in de Meerkoet. Wim Tijsen is al vele jaren de 

coördinator van de wadvogeltellingen op Wieringen welke 12 maanden per jaar worden gehouden. Samen met 

vaste medeteller Otto de Vries waren ze weer verantwoordelijk voor een berg aan gegevens.  

 

Overige punten die een plekje verdienen in dit jaaroverzicht zijn de schenking van een eendenkorf door één van 

onze nieuwe leden. Begin 2019 is deze korf geplaatst bij een school in Wieringerwerf. 


