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Natuurvereniging Wierhaven beleefde in 2019 weer een gevarieerd jaar. We zijn een gezonde en actieve
vereniging met een groeiend ledenbestand. In dit verslag een korte terugblik op 2019.
We starten met het ledenbestand waar we 3 nieuwe leden mochten verwelkomen terwijl er 1 leden
uitschrijven. Een positief saldo van 2 waarmee we nu op 97 staan. Tijdens de jaarvergadering in maart nam Klaas
van den Berg afscheid van het bestuur en bleven de overige drie bestuursleden zitten. Er meldde zich geen
nieuwe bestuursleden aan. De redactie bestond het gehele jaar uit één persoon.
We organiseerden voor leden diverse bijeenkomsten. Allereerst was er zoals gebruikelijk een jaarvergadering op
de derde dinsdag van maart. In februari en september organiseerden we een ledenavond met externe sprekers.
In februari vertelde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ons meer over het visproject rondom het
Robbenoordbos en in september was het SOVON die ons meer vertelde over het jaar van de Wulp en het
project LiveAtlas. In juni was er een bijzondere ledenavond met een ingelaste extra ledenvergadering. Tijdens
deze vergadering werd er unaniem ingestemd met de herziene statuten en huishoudelijk reglement. In
december sloten we traditioneel af met een jaarvergadering. De avonden werden goed bezocht met zo’n 15-25
deelnemers. Bijna een kwart van ons ledenbestand!
Naast bijeenkomsten voor leden waren er ook andere activiteiten waar ook niet-leden aan konden deelnemen.
We organiseerden in totaal 13 excursies. In totaal kwamen op de activiteiten in totaal 70 deelnemers af, een iets
lager aantal dan in voorgaande jaren.
In januari stonden we met onze nieuwe flyer op de route van de Kale Takken loop door de Wieringermeer.
Tijdens de Big Day waar helaas maar één team aan deelnam, werden in totaal 127 vogelsoorten waargenomen
binnen 24-uur vogels kijken binnen ons werkgebied! In het voorjaar verzorgden we lezingen bij NUT
Wieringermeer (avondlezing + ochtendexcursie) en bij de Heerensociëteit Wieringermeer. Beide avonden
werden door meer dan twintig geïnteresseerden bezocht en zodoende een groot succes.
We werkten via diverse kanalen aan promotie van onze vereniging. We deelden geregeld onze flyer uit en zijn
actief op zowel Facebook als Instagram. Onze website blijft een aandachtspuntje waar we te weinig content op
plaatsen. Geïnteresseerden die ons hierbij willen helpen zijn welkom. In het Noord-Hollands Dagblad stond een
mooi artikel over de soortenrijkdom van ons werkgebied.
Natuurvereniging Wierhaven was afgelopen jaar weer betrokken bij diverse projecten, al dan niet vanaf de
zijlijn. Bestaande contacten met zowel Agriport als Staatsbosbeheer werden onderhouden en we zijn een
samenwerking aangegaan met Landschap Noord-Holland om het klusteam te ondersteunen bij de uitvoering
van de werkzaamheden. We waren actiever betrokken bij het Gebiedsplan Wieringermeer, de ontwikkelingen
rondom de Afsluitdijk en aan het einde van het jaar bezochten we de informatiebijeenkomst over de
dijkverzwaring rondom het Amstelmeer.
De Rabobank organiseerde in plaats van een Rabo Sponsor Fietstocht een Sponsoractie vanwaar we een mooi
bedrag mochten ontvangen. Het bedrag viel hoger uit dan in 2018 en willen we besteden aan een
Ooievaarsnest.
De klusgroep was weer diverse dagen actief in het veld met allerlei werkzaamheden. De werkzaamheden aan de
Oeverzwaluwwand hebben effect. Van de in totaal 120 gaten bleken er maar liefst 116 bezet! Inmiddels is de
wand alweer gereed gemaakt voor het nieuwe broedseizoen. Een flinke klus om alle nestgangen weer te dichten
met geschikte grond.
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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 (zo
goed als) volledig geteld. 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. In diverse gebieden van Staatsbosbeheer worden actief vlinders
geteld en er zijn leden betrokken bij de tellingen van de (winter-)voedselakkers namens ANV Hollands Noorden.
Natuurvereniging Wierhaven is indirect ook betrokken bij tal van beschermingsprojecten. Zo zijn enkele van
onze leden nauw betrokken bij broedsuccessen van Kerk- en Steenuil. Tevens worden de weidevogels op
Wieringen actief gemonitord. Bijzonder was de bescherming van een Bruine Kiekendief op het Agriport terrein
waar we in nauwe samenwerking met Agriport een nest in grasland konden beschermen. Er vlogen twee jongen
uit.

