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NATUURVERENIGING WIERHAVEN
DOEL
De vereniging stelt zich ten doel:
▪ Planten en dieren in ons werkgebied te bestuderen
▪ Een bijdrage te leveren onze leefomgeving op duurzame wijze te beheren
▪ Op actieve wijze te participeren in onze leefomgeving
▪ Op actieve wijze de communicatie over de gevonden gegevens verzorgen naar de
belanghebbenden in het werkgebied
MIDDELEN
▪ Werkgroepen die door monitoren van de omgeving kennis verzamelen en deze
kennis gebruiken om de eigen omgeving te dienen
▪ Kadervorming door middel van cursussen
▪ Voorlichting via een goede PR en marktstrategie; excursies en lezingen zijn
daarvan een onderdeel
▪ Fondsen stimuleren om voor specifieke activiteiten financiën te hebben
WERKGEBIED
Het werkgebied van Natuurvereniging Wierhaven bestaat uit de voormalige gemeenten
Wieringermeer en Wieringen en de stad Medemblik, met de grenzen
Markerwaardweg/Droge Wijmersweg.
CONTRIBUTIE
Type lidmaatschap
Jeugdlid (t/m 18 jaar)
Lid (vanaf 18 jaar)
Donateur (geen tijdschrift)
Huisgenoten

Bedrag per jaar
€10,00
€15,00
€5,00
€7,00

Leden ontvangen 2x per jaar het verenigingsblad de ‘Meerkoet’.
De contributie dient voor 1 maart van het kalenderjaar te worden overgemaakt op NL43
RABO 0138.1719.98 t.n.v. WIERHAVEN. Na 1 maart worden er €1,15 aan
administratiekosten gerekend. Automatisch incasso is mogelijk, neem hiervoor contact
op met penningmeester@wierhaven.nl

Omslag: Boomblauwtje (Foto: Johan van der Vegt)
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Door: Bob Woets
We zijn alweer halverwege 2018 en we kunnen wel spreken van een zeer geslaagd
voorjaar. Natuurlijk was het voor de meesten fantastisch weer. De boeren zullen daar
allicht iets anders over denken, maar zonaanbidders komen niets te kort. Als vereniging
beleefden we ook een aantal mooie momenten. Zo kwamen er elf mensen af op onze
weidevogelvogelexcursie, hadden we twintig bezoekers bij de nachtegalen wandeling, 8
voor de wadvogelexcursie en waren er zeven geïnteresseerden die om elf uur ’s nachts
met ons naar nachtvlinders stonden te kijken in het Robbenoordbos. Het is slechts een
greep uit de activiteiten, maar wel een teken dat we nog altijd mooie successen behalen.
Naast activiteiten is het leuk om te zien dat ook steeds meer mensen onze vereniging
weten te vinden. Via verschillende kanalen ontstaan contacten. Zo hebben we geregeld
contact met de gemeente, onderhouden we nog altijd contacten met Agriport, voeren we
werkzaamheden uit in samenwerking met Staatsbosbeheer en sinds de laatste
nachtvlindernacht hebben we ook contact met de nieuwe camping in het Robbenoordbos.
Mooi om te zien is dat ook ons ledenbestand blijft groeien en we nu echt richting de 100
gaan! Iets om met elkaar trots op te zijn!
In een eerder stadium berrichtte we jullie over een flyer die we aan het maken zijn. Daar
is helaas wat vertraging in ontstaan, maar inmiddels is het einde in zicht. We hopen deze
dan ook snel aan jullie te kunnen presenteren! Het zal een flyer worden die we voor
meerdere jaren kunnen inzetten en die we kunnen uitdelen of ergens kunnen neerleggen.
Hopelijk zorgt het er voor dat nog meer mensen onze vereniging weten te vinden.
Uiteindelijk draait ook alles binnen onze vereniging op vrijwilligers en daar hebben we er
nooit genoeg van. Ben jij of ken jij daarom mensen die het leuk vinden ons te helpen dan
horen we dat heel graag! Het kan in allerlei vormen en maten. Denk bijvoorbeeld aan
werkzaamheden in het veld, begeleiding van jeugd, redactiewerkzaamheden, onderhoud
van website/facebook of natuurlijk bestuursfuncties. Eerst eens een kopje koffie drinken
met het bestuur? Uiteraard geen enkel probleem, wij staan er zeker voor open.
Voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne zomervakantie.
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VAN DE REDACTIE
Door: Bob Woets
Geen ‘extra dikke’, maar wel de zomereditie van de Meerkoet ligt voor jullie. We hebben
weer diverse enthousiaste verhalen mogen ontvangen en het is altijd weer puzzelen om
het er netjes uit te laten zien. Waar veel van jullie misschien niet altijd bij stilstaan is
dat door het formaat van zo’n clubblad het altijd uit een veelvoud van vier pagina’s moet
bestaan. Zodoende moeten we wel eens een artikel op de plank laten liggen of een foto
meer of minder plaatsen om te voorkomen dat er witte pagina’s in komen te staan.
Het proces van zo’n blad maken begint vaak al op het moment dat de eerste artikelen
binnen komen. Tegenwoordig slaan we alles op in de zogenaamde ‘cloud’, waarbij onze
altijd en overal toegang hebben tot bijvoorbeeld de aangeleverde bestanden voor de
Meerkoet. Zo zit ik soms op de terugweg van een familiebezoek in de auto (uiteraard op
de bijrijdersstoel) een artikel door te nemen, maar uiteindelijk vindt het meeste werk
nog altijd plaats vanachter de laptop aan de keukentafel.
Naast opnieuw een lekker natuurrecept is het leuk om te lezen hoe onze excursies werden
beleefd. Van een aantal excursies is een verslag opgenomen in dit blad. Daarnaast
ontvingen we een verscheidenheid aan artikelen en hebben we uiteraard weer wat
huishoudelijke mededelingen en kijken we vooruit naar de agenda voor de rest van het
jaar.
Om ons heen zien we steeds meer verenigingen de transitie maken naar digitale
clubbladen. Jullie ontvangen nog altijd het zo vertrouwde papieren blad op de deurmat.
We merken dat velen van jullie dat nog altijd de prettigste manier vinden om te
ontvangen.
Voor komend jaar zou het erg mooi zijn als we het redactiewerk wat meer kunnen gaan
verdelen. Naast de bestuurstaken is het altijd iets extra’s wat toch wat tijd opsnoept die
je ook weer anders kunt besteden. Er hebben zich de afgelopen jaren wel een aantal
mensen gemeld die graag wilden meehelpen. Een positieve ontwikkeling, dus we gaan
kijken of we daar stappen in kunnen gaan zetten. Extra geïnteresseerden zijn natuurlijk
altijd van harte welkom! Je kunt je altijd bij ons melden.
Veel leesplezier met Meerkoet #1 van 2018!
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VERENIGINGSNIEUWS
Door: Het bestuur
Op deze pagina vind je meer informatie over Natuurvereniging Wierhaven in de vorm van
bijvoorbeeld nieuwtjes of afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en hier nog eens
op papier zetten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over één van onderstaande
zaken of informatie over de vereniging missen dan kan men contact opnemen met
secretaris@wierhaven.nl.
Rolverdeling bestuur
Sinds 2017 zijn Annemieke en Jeroen toegetreden tot het bestuur. Annemieke heeft
vervolgens de rol van secretaris op zich genomen en Jeroen is toegetreden als lid. De
afspraak die we destijds maakten was dat na een jaar Jeroen de taken van Klaas als
penningmeester zou overnemen. Aan het begin van dit jaar heeft deze overdracht
plaatsgevonden en zodoende is per heden de rolverdeling binnen het bestuur van
Natuurvereniging Wierhaven als volgt:
• Voorzitter
Bob Woets
• Secretaris
Annemieke Vredegoor
• Penningmeester
Jeroen van Assema
• Bestuurslid
Klaas van den Berg
Promotiemateriaal (flyer)
In een eerste stadium konden we jullie al melden dat we bezig zijn met een flyer. Voor
deze flyer hebben we ook op één van de halfuurtjesavonden input verzameld van onze
leden en dit heeft uiteindelijk tot een ontwerp geleidt. Om dit te kunnen transformeren
naar een mooie flyer hebben we een partij ingeschakeld die ons hierbij ondersteund en er
een officieel ontwerp van maakt. Helaas is in dat proces wat vertraging ontstaan en
hebben jullie de flyer nog niet mogen ontvangen.
Inmiddels is de vertraging verholpen en maken we goede stappen om jullie op korte
termijn de flyer te kunnen presenteren. Al onze leden zullen er één thuis krijgen en
daarnaast gaan we ze natuurlijk verspreiden tijdens bijvoorbeeld excursies of andere
activiteiten. Wordt vervolgd..
Digitale Leesmap
Op naam van Natuurvereniging Wierhaven ontvangen we veel post. Vroeger was dat veelal
post wat op de deurmat viel, tegenwoordig betreft het meeste digitale post. Zo
ontvangen we ook steeds vaker verenigingsbladen en nieuwsbrieven van verenigingen en
organisaties om ons heen, denk aan Vogelwerkgroep Den Helder, KNNV Hoorn,
Vogelwerkgroep Tringa en Vogelwerkgroep Niedorp.
Vele jaren is er een leesmap rond gegaan binnen een geinteresseerd clubje leden, maar
tegenwoordig gaat steeds meer digitaal en moeten we naar alternatieven zoeken om onze
leden van de informatie te voorzien.
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We hebben daarom een digitale leesmap in het leven geroepen. Dit betreft een digitale
locatie waar we geïnteresseerden leesrechten op kunnen geven, zodat ze bijvoorbeeld
verenigingsbladen als die van de eerder genoemde verenigingen digitaal kunnen
raadplegen. De digitale leesmap is enkel voor leden en geïnteresseerden kunnen zich
melden per e-mail bij secretaris@wierhaven.nl.
RaboClubkascampagne
Afgelopen juni ontving Natuurvereniging Wierhaven uit handen van de Rabobank een
check ter waarde van €229,98. De check kwam voort uit de Rabobank Clubkas Campagne
waar we aan mee hebben gedaan. Dit nieuwe initiatief is in plaats van de
rabosponsorfietstocht die voorheen werd georganiseerd, waarbij verenigingen geld bij
elkaar konden fietsen voor hun vereniging.
Voor deze campagne werd een voorstel voor een project verwacht waar we het geld aan
zouden besteden en vervolgens konden leden van de Rabobank stemmen op dergelijke
projecten. Ons project, waarmee we nestgelegenheden voor Huiszwaluwen willen
financieren verdiende uiteindelijk 34 stemmen wat dus leidde tot een bedrag van ruim
tweehonderd euro. Een mooi resultaat. Stemmers bedankt!

Nieuwe Downloads
Zoals jullie al enkele jaren gewend zijn kunnen jullie het jaarverslag Ringonderzoek uit
het Robbenoordbos en omgeving digitaal raadplegen op onze site. Het is voor iedereen te
downloaden via www.wierhaven.nl onder Wierhaven >> Verslagen >> Jaarverslag
Ringonderzoek 2017.
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FRISSE NEUSWANDELING VOOROEVER MEDEMBLIK
Door: Jeroen van Assema
Ten tijde van binnenkomst van de befaamde Russische beer stond er een excursie in de
planning op zondag 25 februari voor een Frisse neuswandeling over Vooroever Medemblik.
Een toepasselijkere naam voor de excursie hadden we niet kunnen bedenken! Onder de
bezielende leiding van de inmiddels welbekende leider van deze excursie, Bert Winters,
gingen de 4 excursiedeelnemers op pad. De frisse neus kon snel worden afgestreept. Het
afstrepen van interresante waarnemingen zou echter een lastigere opgave worden door
het koude weer in combinatie met harde wind. In eerste instantie was er weinig van het
dierenleven te zien. Maar na zorgvuldiger zoeken met de verrekijker was de 1 ste
waarneming gevonden. Na de nodige twijfel werd duidelijk dat het eenzame kleine
duikende vogeltje een geoorde fuut betrof. De bittere kou en het redelijk vroege tijdstip
leverde wel het voordeel op dat andere mensen op de Vooroever op 1 hand geteld konden
worden. Het plotselinge rumoer en het opstijgen van meerdere watervogels viel Bert dus
direct op. Was er een roofvogel actief? Na een korte zoektocht had Bert de dader
gevonden en bleek een heuse zeearend de oorzaak te zijn van al het tumult! Na de
overvliegende kraanvogels tijdens dezelfde excursie van het jaar ervoor was dit wederom
een bijzondere waarneming! Nadat de rust weer was weder gekeerd konden de overige
vogels voornamelijk worden gevonden in het water en in de luwte van de wind. Het
betroffen zo’n beetje alle eenden en ganzen soorten die bij de Vooroever verwacht
konden worden, zoals kuifeend, tafeleend, slobeend, pijlstaart, krakeend, grauwe gans,
kolgans en brandgans. Door de kou werd er besloten dat het verstandig was om de ronde
iets in te korten ten opzichte van vorige edities. Op de terugweg werd er nog een jagende
Sperwer gezien. Koud, maar voldaan is iedereen na de excursie weer met een frisse neus
naar huis gegaan.

Zeearend (Foto: Renate Visscher)
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WOESTIJNTAPUIT
Door: Peter C. Meijer
Vanaf het begin van mijn vogelloopbaan maak ik lijstjes. Zo heb ik een lifelist voor
Nederland en voor de wereld. Ik heb jaarlijsten, maandlijsten en lijsten voor de
Waddeneilanden en voor Noord-Holland. Mijn leermeester A.N. Swart maakte van elke
excursie een lijst en ook voor allerlei gebieden had hij lijsten met soorten die
bijvoorbeeld op Marken waren gezien. Het is een manier om de vogelhobby in het veld te
stimuleren.
Toen de Dutch Birding alert op mijn mobiele telefoon meldde dat Leon Kelder een
Woestijntapuit nabij de Stontelerhaven had gezien, was dat het sein om de auto weer uit
de garage te halen. ’s Middags had ik al een rondje gemaakt om te proberen 100 soorten
in januari 2018 te scoren. Na thuiskomst rond 15.30 uur had ik geen plan meer om er nog
op uit te gaan, maar ja… Een woestijntapuit is nieuw voor ons werkgebied en dan heb ik
wel de motivatie om daar snel naar toe te gaan, althans voor zover dat kan. En het kon.
Rijdend over de A7 voor de afslag naar Den Oever zag ik al drie mensen staan kijken aan
de westkant van deze weg. Dus de vogel zit er nog. Het laatste stukje naar de ZuidGesterweg was zo opgereden en snel de auto aan de kant. ‘Waar zit ie?’ Bob, Johan en
Otto eerst groeten, is er dan niet bij. Eerst de vogel zien en dan de conventies
afhandelen. ‘Daar!’, ‘Waar?’ ‘Op de rand van het kale stuk zand. Het was heel even lastig
om de vogel te zien, maar opeens is er de ontlading en inderdaad was daar een
woestijntapuit bezig met insectjes te vangen. Otto en Johan maakten foto’s. Bob genoot
en had ervoor gezorgd dat de app-groep geïnformeerd werd dat de vogel nu te zien was.
Opgelucht kon ik ademhalen bedankte inwendig Leon, want die was hier al weg gegaan.
Jammer, want je kunt na de ontdekking van zo’n geweldige soort genieten van alle
complimenten en bedankjes. De die-hards van Wierhaven waren ook nog in staat de vogel
voor hun lijst te zien. Gelukkig maar, want de volgende dag werd de woestijntapuit niet
meer gevonden.
Voor mij was het de derde vogel die ik in de loop van mijn ruim vijftigjarige loopbaan
zag. Op 25 april 1989 zag ik de soort bij Oud-Alblas. De ontdekker was Arie Ouwerkerk op
24 april. Gelukkig bleef deze vogel enkele dagen ‘twitchbaar’. Na 26 april werd de vogel
niet meer teruggevonden. In mijn dagboek schreef ik: ‘Het is al ruim een week koud.
Twee weken terug was er een straalstroom waarmee er Saharazand was meegekomen.
Mogelijk kwam deze tapuit er ook mee. Kleumend tegen een openstaande paal van een
boerenhekje verraadde de zwarte snavel iets van haar ongenoegen. Ze vloog op en liet de
zwarte staart onder de zandkleurige stuit goed zien. De vleugelveren steken zeer
contrastrijk af. Ruim anderhalf uur heb ik de vogel toen kunnen bewonderen. Geweldig.
Ín die dagen was het gebruikelijk dat iemand belde als er iets bijzonders was gezien.
Klaas Eigenhuis belde mij ’s avonds om 23.15 uur. Ik werkte toen bij de LTS St. Willibrord
in Alkmaar en kon pas na 15.00 uur weg. Zonder Tom-Tom, maar met een kaart lukte het
mij het weggetje bij Oud-Alblas te vinden. Destijds was dit de tweede waarneming voor
Nederland. Inmiddels zijn er al meer dan 40 waarnemingen in Nederland opgetekend. De
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laatste keer was dat in Noord-Holland bij Schiphol. Paul Marcus had deze vogel op 17
november 2017 ontdekt. Voor mij was het op 23 november 2017 een nieuwe soort voor
mijn Noord-Hollandlijst.
De woestijntapuit broedt in het Kaspische-Zeegebied en verder oostelijk, tot in Mongolië.
Het is een langeafstandstrekker, die overwintert in oostelijk Afrika, het Midden-Oosten en
verder oostelijk tot India. Het is in Europa een dwaalgast, die vooral (vaak laat) in de
herfst in Europa opduikt. In Nederland betrof dit het eerste exemplaar ooit in de maand
januari.

Woestijntapuit bij de Stontelerhaven (Foto: Johan van der Vegt)
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NATUURRECEPT: PAARDEBLOEMENSTROOP
Door: Annemieke Vredegoor
In deze rubriek in de Meerkoet wordt in elke uitgave een recept geplaatst over koken met
producten uit de natuur (die ook te vinden zijn in de (biologische) supermarkt).
Mocht u hier ook aanvullingen of tips voor hebben geef ze aan ons door. In deze uitgave
gaat het recept over Paardebloemenstroop.
Paardenbloemen zijn heel divers voor gebruik in de keuken. De bladeren zijn rijk aan
vitamine C, kalium, calcium en betacarroteen.
De bladeren van de Paardenbloem kan door een salade, soep of pastasaus.
Van de bloemen kan een soort stroop worden gemaakt, wat iets weg heeft van honing.
Vroeger werd deze stroop ook wel armeluishoning genoemd, destijds was de honing erg
duur.
De benodigde ingrediënten zijn als volgt:
• 400 gram paardenbloemen bloemen
• 1 liter water
• 1 kilogram suiker
• 1 citroen schil geraspt (zonder wit) bewaar het sap!
De bereiding is simpel en bestaat uit de volgende stappen:
1. Was de bloemen en knip de resterende steeltjes af.
2. Vul een pan met 1 liter water, voeg hierbij de bloemen en de geraspte citroenschil (zonder
wit) en laat dit 10 minuten koken.
3. Laat dit afkoelen en laat het enkele uren tot een nacht staan.
4. Zeef het afgekoelde bloemenmengsel in een andere pan, breng het weer aan de kook.
5. Voeg dan de citroensap en suiker toe tot de gewenste dikte en smaak.
Dit recept kan eventueel ook met andere middelen gemaakt worden dan suiker, let dan
wel op dat de houdbaarheid minder lang kan zijn.
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TWEE EX-VOORZITTERS EN EEN KEIZERAREND
Door: Peter C. Meijer
Op 9 oktober gingen mijn vrouw en ik naar een crematie in Amsterdam. Een vriendin van
mijn schoonmoeder was overleden. Emotioneel vraagt dit wel wat energie en dan is het
niet zo gek dat ik ’s avonds wat uitgevloerd op de bank lig. Mijn mobiele telefoon stond
nog aan en even na 21.00 uur kwam er een alert binnen. De keizerarend bij Genemuiden
was gaan slapen in een weiland.
Opeens kwam een inerte Peter tot leven tot grote verbazing van Berry. Wat krijgen wij
nu? Ik haalde de kaart van het gebied, bekeek de waarnemingen en besloot er de
volgende dag naar toe te gaan. Tegen 22.00 uur belde ik Ad Roest en hij wilde wel mee.
Die nacht sliep ik slecht, hetgeen niet ongebruikelijk is als er een zeldzaamheid ergens in
Nederland te zien is. Om 6.30 stond ik op. Berry zou met de vrouwenvereniging een dagje
uit en zij moest om 7.30 uur in Wieringerwerf zijn. Dat kwam goed uit. Na haar afgezet te
hebben, haalde ik Ad op en wij gingen op weg naar Genemuiden. Onderweg meldde de
mobiele telefoon via de Dutch Birding Alert dat de vogel opgevlogen zat en nu te zien was
nabij Zwartsluis. Ik had mij aangesloten bij de app-groep voor de mensen die in deze
vogel waren geïnteresseerd. Dan ben je niet alleen blij met deze app, maar ook met de
Tom-Tom die je feilloos de weg wijst.
Vlakbij de plek vroeg ik nog aan een fietser of hij een groep vogelaars had gezien. Dat
had hij even verderop. Wij zitten dus goed. Dan zien wij het eerste groepje vogelaars en
zij kijken een weiland in. Gauw de auto uit en eerst maar even door een telescoop van
een andere vogelaar kijken en dan valt de spanning van ons af. De keizerarend zit ‘in de
knip’. Dan genieten wij van de vogel en helaas bleef hij rustig in het weiland zitten. Wij
gingen naar Zwartsluis en vervolgens naar een restaurant in Wolvega waar wij deze soort
vierden met koffie en appeltaart.
Op 27 september 2017 was er ook een keizerarend in Noord-Brabant bij de telpost
Brobbelbies-Noord bij Schaijk. Twee uur lang kon de vogel hier toen gezien worden. Het is
verbazingwekkend dat er dan toch nog 75 vogelaars naar deze plek konden komen om de
soort op hun lifelist bij te schrijven. Ik vond het toen te ver weg. Later bleek dat deze
vogel op 18 juni 2014 in Hongarije als nestjong geringd was. Het was dus geen spaanse
keizerarend.
De vogel werd op 3 oktober weer gezien, maar het verplaatste zich nogal snel in de buurt
van Zwolle. Tot dat de soort op 8 oktober weer werd gezien en zo Ad en mij de volgende
dag in de gelegenheid stelde te genieten van deze excursie.
De Keizerarend broedt van Oost-Europa tot in Mongolië; overwintert in delen van OostAfrika, Midden-Oosten en Azië.
In 2005 werd er een keizerarend gezien bij de Kamperhoek. Waarschijnlijk heeft de vogel
de dag ervoor overnacht nabij de Ketelbrug om daar de volgende dag op te schroeven en
over het Ketelmeer te verdwijnen. Er waren toen nog geen tien gelukkige vogelaars die
de soort konden bijschrijven.
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ACHT JAAR WAARNEMINGEN RONDOM DE TUIN
Door: Bob Woets
Het was op 31 augustus 2009 dat ik de sleutel kreeg van mijn eerste eigen woning gelegen
aan de A.C. de Graafstraat in Wieringerwerf. Ik was 23 en zo trots als een pauw. Het
betrof een hoekwoning gelegen in het oude dorp. De straat kenmerkt zich door prunussen
die in april zo’n vijf dagen roze bloeien. Het zorgt in ieder geval voor wat groen in de
verder weinig groene straat. Aan het noordzijde van de straat bevindt zich de groene
omgeving van de plaatselijke FC, DWOW.
Van jongs af aan ben ik al vogelaar en wat is er leuker dan vogels in je eigen tuin. Ik
besloot al snel een lijstje bij te houden van wat ik in, rondom en vanuit de tuin zag. Op
de 1e dag noteerde ik turkse tortel, boerenzwaluw en huiszwaluw. De laatste twee
soorten uiteraard overvliegend. Typisch van die soorten die in de maanden augustus en
september boven dorpen op zoek zijn naar insecten.
In het najaar kun je tijdens wat werken in de tuin diverse soorten waarnemen. Zeker op
basis van geluid kunnen
zangvogels van elkaar
onderscheiden worden. Zo
noteerde ik in de maanden
september en oktober onder
andere graspieper, witte
kwikstaart, koperwiek,
veldleeuwerik en grote gele
kwikstaart. Leuk was de
waarneming van 10 kleine zwanen
op 30 oktober 2009, het zou de
enige waarneming blijken van
deze soort.
Gierzwaluw (Foto: Johan van der Vegt)

De tuin, zo’n 20 meter lang en zo’n 6 meter breed kenmerkte zich door vrij veel groene
struiken en een grasveld. Tevens stond er een oude schuur. De tuinen rondom mijn eigen
tuin kennen weinig tot geen groen. Een beeld wat helaas te veel voorkomt.
Bij nachtwaarnemingen zullen velen eerst aan uilen denken. Toch zijn er vele soorten die
je ’s nachts op basis van geluid kunt waarnemen. Zo hoorde ik op 8 december voor het
eerst smienten over huis vliegen. Uiteindelijk noteerde ik deze soort ruim twintig keer.
Meerkoet is ook zo’n soort die je ’s nachts geregeld kunt horen. Ik noteerde deze soort in
totaal ook zo’n twintig keer.
De waarnemingen van de eerste vier maanden betroffen waarnemingen tijdens het
klussen. Na vier maanden zwoegen ben ik in januari 2010 echt aan de A.C. de Graafstraat
gaan wonen. De lijst stond toen al op 34 soorten vogels.

2018 | 01

Pagina | 13

Verenigingsblad ‘de Meerkoet’

Als je vogels in je tuin wilt is het aan te raden te zorgen dat er water te vinden is. In het
voorjaar van 2010 ontstond er zodoende een vijver van zo’n 6m2. Ondanks dat ik in het
oude dorp woonde duurde het tot 25 april alvorens ik de eerste huismus noteerde.
Gelukkig bleek de soort vervolgens vaak in de tuin aanwezig, waarbij een groenblijvende
laurier en de vuurdoorn naast de voordeur verreweg de populairste struiken waren. Het
hoogste aantal huismussen betrof 46 exemplaren 9 september 2014.
In februari 2010 verbleef er in de Wieringermeer een ross’ gans, een kleine witte gans uit
Noord-Amerika. Tevens was er deze winter een invasie van witbuikrotganzen, al is dit een
soort die zich voornamelijk rondom zoute wateren begeeft. In de loop van februari
merkte ik op dat aan het einde van de middag vele duizenden toendrarietganzen over
mijn tuin richting slaapplaats vlogen. Gezien de ross’ gans zich voortdurend tussen de
rietganzen bevond besloot ik op 13 februari de gok te wagen en vanuit huis met een
verrekijker op zoek te gaan naar een witte gans tussen de duizenden toendrarietganzen.
Een ross’ gans heeft het helaas niet opgeleverd, maar de verrassing was groot toen er een
los groepje van twee witbuikrotganzen samen met één gewone rotgans passeerden. Een
topsoort op de lijst! Een flinke verrassing en inmiddels stonden ook grauwe gans en
brandgans op de lijst.
Geregeld werkte ik aan de tuin. Sommige struiken verdwenen en andere vegetatie
ontstond. Ik was veel buiten en dat levert geregeld leuke waarnemingen op. Vanuit mijn
tuinstoel zag ik op 20 mei 2010 een smelleken overvliegen, terwijl op 23 juni van
hetzelfde jaar de straat ’s nachts het domein was van twee piepende jongen ransuilen.
De vogels kwamen tot voor huis in de prunussen. Super gaaf!
Steltlopers hoor je vaak ’s nachts. Ik heb enkele keren middels een nachtvlinderdoek (een
wit laken met een speciale vlinderlamp ervoor waar nachtvlinders op af komen) ’s nachts
naar nachtvlinders gekeken in de tuin. Het leverde ondertussen vaak roepende steltlopers
op. Zo hoorde ik geregeld oeverloper, witgat en regenwulp en een enkele maal ook kluut
en grutto.
Leuk was de geelgors op 20 november 2010 en de eerste van de zes waarnemingen van
zwartkopmeeuw (allen overvliegend) was op 28 juni 2011. Een aantal keer passeerde één
of enkele visdieven en twee keer wist ik knobbelzwaan te noteren. Beide keren
opgemerkt door het geluid van de zware vleugelslag van deze soort.
Tot twee maal toe deed ik een leuke waarneming tijdens het aanleggen van een terras.
Op 4 mei 2012 was het een visarend die met vis en al met behoorlijke snelheid strak
richting het noordoosten vloog en op 3 april 2016 was het een ooievaar die richting het
zuidwesten vloog. Qua roofvogels is de lijst zeker niet slecht met in totaal tien soorten:
visarend (1), wespendief (1), sperwer (21), havik (7), bruine kiekendief (7), buizerd
(geregeld), torenvalk (4), smelleken (1), boomvalk (2) en slechtvalk (2).
Soorten als turkse tortel, huismus, merel, zanglijster, kool- en pimpelmees, kauw en
huismus zijn dagelijkse kost. Opvallend weinig zag ik ringmus met slechts drie
waarnemingen waarvan één keer overvliegend, een keer één exemplaar en een keer twee
exemplaren tussen de huismussen. Leuk was de holenduif die een keer samen met twee
turkse tortels op de voedertafel zat.
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Bijzondere waarnemingen zijn er natuurlijk ook. Enkele hoogtepunten zijn de waarneming
van een houtsnip die 9 december 2011 onder de vuurdoorn bij de voordeur zat, een
kruisbek die op 28 mei 2012 langs vloog terwijl ik de ramen stond te zemen, een ijsvogel
die op 24 november 2014 bij de vijver zat en een grasmus die op 8 juni 2014 kortstondig
zat te zingen op een wat vreemde plek net achter huis. Op 21 september 2014 zag ik
twee zwarte ooievaars vliegen boven de Oom
Keesweg, waarna ik snel naar huis ben gereden en de vogels boven de tuin verder richting
zuid vertrokken. Een mooie toevoeging op de tuinlijst!
In totaal hoorde ik zeker vijf keer een groene specht vanuit huis en op 21 januari 2017 zag
ik vanuit de woonkamer een pestvogel in een boomtop zitten. Het bleken er vier te zijn
welke enkele dagen in de buurt bleven hangen. Een gelukje!
Met de aanleg van geïnundeerde akkers in de Wieringermeer is het aantal waarnemingen
van steltlopers ook toegenomen. Tevens noteerde ik in 2017 twee keer een waarneming
van overvliegende casarca’s. Op
17 augustus zelfs vijftien
exemplaren!
Qua vogels kwam ik uiteindelijk
op 110 soorten uit welke ik vanuit
huis of de tuin heb waargenomen.
Geen slechte score al zeg ik het
zelf.
Als natuurgek ben ik in de loop
van de tijd ook meer op andere
soortgroepen gaan letten. Vrijwel
jaarlijks zag ik enkele malen een
egel bij de voordeur. Eenmaal
Platbuik (Foto: Johan van der Vegt)
zaten er twee exemplaren in de achtertuin. In huis ving ik enkele bosmuizen, ook een
soort voor op de lijst.
In totaal kwam ik in die 8 jaar tot 13 soorten dagvlinders. Soorten als atalanta, kleine vos
en dagpauwoog zaten vaak op de vele bloemen in de tuin. De leukste waarnemingen
waren van argusvlinder in 2012, icarusblauwtje in 2013 en bruin zandoogje in 2014.
Met de aanleg van de vijver trok dat ook libellen aan. Ik noteerde tien soorten, te weten:
houtpantserjuffer, azuurwaterjuffer, kleine roodoogjuffer, lantaarntje, vuurjuffer,
blauwe glazenmaker, paardenbijter, platbuik, bruinrode en steenrode heidelibel.
Ik vermeldde al eerder dat ik ook enkele malen naar nachtvlinders keek. In totaal wist ik
83 soorten te determineren binnen mijn tuin. En dat slechts in enkele nachten actief
waarnemen. De namen zal ik jullie besparen, maar groot avondrood en ligusterpijlstaart
zijn altijd het vermelden waard.
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Feit is dat je met enige oplettendheid in en rondom je tuin behoorlijk veel kunt
waarnemen. Per februari 2018 ben ik verhuisd naar een nieuwere woning, eveneens in
Wieringerwerf. Het biedt mogelijkheden om opnieuw zo’n mooie soortenlijst bij elkaar te
sprokkelen. Ik ben er al wel achter dat er zelfs binnen zo’n bescheiden dorp als
Wieringerwerf is, veel verschil in aanbod van vogels is. Ringmus zag ik in de eerste weken
al geregeld, maar huismus ontbreekt nog op de lijst. Kauwen zitten hier een stuk minder,
maar gaai en ekster zitten geregeld in de tuin. In het oude dorp was dat tegenovergesteld
en werden de vetbollen met soms vijftien kauwen tegelijk geplunderd.
Op de lijst van de nieuwe woning pronken inmiddels al twee soorten die op de vorige
nooit hebben gestaan. Op vrijdag 9 februari, een dag voor we zijn verhuisd, lag er op het
kanaal achter huis een dun laagje ijs. Terwijl ik in de opening van de poort stond liep er
plots een waterral over het ijs! Dat is nog eens geluk hebben! Nog geen week later was
het een grote zilverreiger die over de tuin vloog. Ik merkte de vogel op tijdens de lunch
aan de eettafel. Op naar de 111.

Egel (Foto: Bob Woets)
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PESTVOGELS
Door: Peter C. Meijer
Begin van dit jaar schreef ik een stukje voor de Wieringer Courant over het feit dat ik een
‘lister’ ben. Dat is iemand die graag lijstjes bijhoudt. Bijvoorbeeld een jaarlijst. Dit jaar
ben ik weer fanatiek begonnen om in januari 2018 te proberen honderd soorten te zien in
ons werkgebied.
’s Middags op 1 januari belde Otto de Vries dat er pestvogels in de coniferen aan de van
Steenstraat in Wieringerwerf zaten. Ik kon er niet direct heen, maar op 2 januari kon ik
deze vogels zien en op mijn jaarlijst bijschrijven.
De belangstelling van de buren in de van Steenstraat was geweldig. Iedereen kwam kijken
en natuurlijk is het een genot deze fraaie vogels te zien. ‘Heten ze zo omdat ze elkaar
pesten?’ vroeg de dochter van een vogelaar? Niet zo’n gekke gedachte van een meisje van
de basisschool. Pesten is daar een belangrijk onderwerp.
Het is lang niet de eerste keer dat er in ons werkgebied pestvogels worden gezien. Op 26
december 1986 zag ik mijn eerste pestvogel in Wieringerwerf. Natuurlijk in een struik van
de Gelderse Roos. Jaren heb ik in Middenmeer nabij het kerkhof gekeken of er in de
Gelderse Roosstruiken hier Pestvogels wilden komen. Helaas lukt dit hier nooit.
Over de waarneming in Wieringerwerf kan ik in de analen geen stukje vinden. Ook is het
(nog) niet mogelijk een overzicht te hebben van alle waarnemingen uit ons gebied. Een
deel zal wel in de, nog niet gedigitaliseerde, kaartenbakken zitten.
Pestvogels broeden niet in de Lage Landen en als wij ze zien, is er vaak sprake van een
invasie. In de tijd dat de gevreesde ziekte ‘De Pest’ uitbrak, zal er wel sprake van zijn
geweest dat er een verband werd gelegd met deze uitbraak en het zien van deze
prachtige vogelsoort. Tegenwoordig weten wij beter, maar ja zo gaat dat in de
geschiedenis der mensheid.
In het zeer informatieve Woordenboek van de Nederlandse Vogelnamen (Klaas J.
Eigenhuis, 2004, uitgeverij Stichting Dutch Birding Association) lees ik dat er in de
Nederlandse Literatuur over een ‘Pestvogelwinter’ wordt gesproken. Dat zou in
1679/1680 zijn geweest en over een invasie in Engeland zijn gegaan.
De Latijnse naam is Bombycilla garrulus. Daarbij betekent de geslachtsnaam (Bombycilla):
zijdestaart en de soortnaam (Garrulus): babbelziek. Dit laatste kan ik mij goed
voorstellen. Als je de roep eenmaal kent, dan hoor je hun ‘belletjes’ regelmatig klinken.
Op 1 februari 2018 werden er door Margreet Frowijn in Schagen vier Pestvogels ontdekt
aan de Wilgenlaan. Op 5 februari probeerde ik de vogels ’s ochtends te vinden, maar
helaas waren ze noch te zien noch te horen. ’s Middag waagde ik nog een poging en
doordat er drie mensen stonden te kijken, wist ik dat ik hier geluk had. Eén van hen,
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Sturm Unger uit Schagerbrug maakte prachtige foto’s en hij was bereid er één af te staan
voor bij dit artikel, waarvoor dank.
Het zou mooi zijn als we in de toekomst ook over de nog niet gedigitaliseerde
waarnemingen kunnen beschikken om er een mooi overzicht van te maken.

Pestvogel in Schagen (Foto: Sturm Unger)
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EXCURSIE ZUIDLAARDERMEER 2018
Door: Bert Winters
Het jaarprogramma van Natuurvereniging Wierhaven wordt samengesteld. Maar eens iets
anders dan naar het Fochteloöerveen? Het Zuidlaardermeer gebied is ook heel
interessant. Drenthe toch? Dan vragen we Bert om de excursie te leiden. Maar, die kent
het hele gebied niet, ondanks zijn herkomst en zes jaar studie in Groningen waarvoor het
gebied zo ongeveer de “achtertuin” vormt. Nog een kleine complicatie: juist op de dag
van de excursie, 2 juni, hebben mijn zwager en schoonzus een house-warmingparty. In
Frieschepalen en dat is toevallig wel op de route. Ik zet er mijn vrouw af ’s ochtends
vroeg en we spreken af op een parkeerplaats langs de snelweg daar vlakbij. Daar voeg ik
me bij de groep bestaande uit Bob, Johan, Ada, Germen en Leen.
De mensen verdelen zich over de twee auto’s en we gaan eerst naar de Gasterse Duinen,
een heideterrein nabij Gasteren. Uiteraard willen we toch een origineel stukje Drents
landschap zien. Anloo ken ik nog wel van de scouting kampen van vroeger en dan voelt
het toch weer een beetje als thuiskomen. We zien al snel een aantal vogelsoorten van het
“hoge land”: boomklever met jongen, bonte vliegenvanger, boomleeuwerik. Er zijn hier
altijd verrassend veel grote lijsters, geelgorzen en veldleeuweriken te vinden. Op zoek
naar een grauwe klauwier zien we wel een groene specht. De doelsoort laat zich maar
kort en van grote afstand zien. Onderweg van de schotse hooglanders naar de Drentse
heideschapen zien we heel fraai een paartje gekraagde roodstaarten. Het dal van de
Drentse Aa ziet er nog heel natuurlijk uit met zeer kruidenrijke graslanden en natuurlijk
een ooievaar.
De volgende etappe
leidt ons nar de
oostzijde van het
Zuidlaardermeer. De
oeverzones zien er
heel interessant uit
met veel riet en plasdras situaties. We zien
al snel een grote
zilverreiger en zowel
grauwe ganzen als
knobbelzwanen met
halsbanden. Vooraf
hadden we al
uitgezocht, waar de
zwarte stern kolonie
Steltkluut (Foto: Johan van der Vegt)
zich bevond. Daar zit
ook een witvleugelstern die regelmatig voer aan komt brengen. Het kostte wat geduld
maar na eerst al een zwartkopmeeuw liet uiteindelijk ook de witvleugelstern zich fraai
bewonderen. We waren intussen best koud geworden dus we vonden dat we wel een kop
koffie verdiend hadden.
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Via Zuidlaren, Midlaren en Noordlaren ging de tocht verder naar de westkant van het
meer. Daar bevindt zich een enorm weidevogelgebied. Op elk paaltje of een grutto of een
tureluur en bij het uitstappen uit de auto meteen ook baltsende watersnippen. Vanuit een
uitkijktoren hoorden we waterral, bosrietzanger en snor, zagen we op zo ongeveer elke
kilometer oever van het meer wel bruine kiekendieven en, het kon niet uitblijven, een
zeearend met prooi en alarmerende steltkluten die, van dichterbij bekeken, tenminste
een jong hadden.
Onze volgende stop was in de Onnerpolder. De voorste auto trof zwarte roodstaarten aan
op het pad. Er bleek een nest uitgevlogen jongen vlakbij te zitten. Er zit in deze polder al
weken een “witkeelkwikstaart”. De geleerden zijn er tot op dit moment nog niet uit of
het nu een iberische of een italiaanse gele kwikstaart betreft. Het kostte ons niet eens
heel veel moeite om het vogeltje te vinden. Intussen vlogen er links en rechts al
witwangsterns over de slootjes. Het pad eindigt bij een gemaal dat zo is geconstrueerd,
dat je het betonnen gevaarte prima als uitkijkpost kunt gebruiken. Een uitzicht over een
enorm plas-dras gebied. Ook hier een steltkluut en een fraaie man kemphaan. Er bevindt
zich een uitgestrekte Kokmeeuw kolonie met tientallen paartjes geoorde futen met
jongen ertussen. In een hoek van de kolonie vliegen ook tientallen witwangsterns rond,
van oorsprong een Midden Europese broedvogel die sinds een aantal jaren een vaste
waarde is in dit gebied. Verder natuurlijk honderden grauwe ganzen maar tevens
honderden slobeenden, krakeenden en her en der zomertalingen. Nadat de zeearend zich
nog een tweede maal liet zien, konden we terug kijken op een zeer geslaagde excursie.
Het gebied, waar op grote
schaal natuurontwikkeling
heeft plaatsgehad en dat
nog steeds in ontwikkeling
is, heeft op mij een grote
indruk gemaakt. Het echte
“Hollandse” weidevogel
landschap bestaat nog!
Terwijl wij naar de
Witvleugelstern stonden te
kijken, was er een
zeilwedstrijd bezig op het
meer. Natuur en recreatie
lijken elkaar nauwelijks in
Witwangstern (Foto: Johan van der Vegt)
de weg te zitten, als je
voor allebei maar genoeg ruimte vrijlaat. Het gebied ten westen van het Zuidlaardermeer
is bijna zo groot als heel Wieringen, maar dan zonder noemenswaardige bebouwing.
Vergeleken met de meeste weidevogelterreinen in de rest van Nederland een verademing.
Voor fietsers is het gebied ook goed ontsloten. Ook hier: alle ruimte dus natuur en
recreatie kunnen prima samen. Ik ben zeer verrast geraakt en zeer onder de indruk. Hier
wil ik beslist nog eens vaker naar toe.
Dank aan allen die deze excursie tot een gezellig en geslaagd dagje uit hebben gemaakt
en speciaal aan Bob die ons langs een heel mooi stuk Nederland heeft geleid.
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NAJAARSWEEKEND SCHIERMONNIKOOG
Door: Het bestuur
Na een zeer succesvol najaarsweekend naar Schiermonnikoog in oktober 2016, bieden ook
dit jaar Natuurvereniging Wierhaven en Vogelwerkgroep Den Helder jou weer de
mogelijkheid om mee te gaan naar één van ‘onze’ prachtige Waddeneilanden.
We zullen dit jaar van vrijdag 28 t/m zondag 30 september verblijven in de Kooiplaats op
Schiermonnikoog (www.kooiplaats.nl). Een stukje buiten het dorp, maar op een
fantastische locatie waar we in het verleden vaker hebben gezeten.
De één fietst lekker de hele dag het eiland rond, de ander bezoekt de lokale winkeltjes
en terrasjes, maar de grootste club gaat voornamelijk voor de vogels. In het najaar
worden de Waddeneilanden soms overspoeld met vele 1000-den lijsters, vinken en
allerlei andere leuke soorten. Bij storm is de kans op het zien van zeevogels weer
extra groot met de aangrenzende Noordzee. Doel van het weekend is echter voor
iedereen gelijk; genieten!
De kosten voor de overnachting bedragen €40,- per persoon. Dit bedrag is inclusief
toeristenbelasting en schoonmaak van de accommodatie. Leden van één van
bovenstaande verenigingen kunnen per direct een plekje reserveren door een email te
versturen naar penningmeester@wierhaven.nl met de aanmelding en door het overmaken
van €40,- op NL43 RABO 0138.1719.98 t.n.v. WIERHAVEN onder vermelding van je naam
en ‘Najaarsweekend 2018’.
Let op! Niet-leden kunnen zich inschrijven vanaf 1 juli 2018. Aanmelding gaat op volgorde
van binnenkomst van bovengenoemde kosten en er is plaats voor maximaal 20 personen.
Vol = Vol.
Bijkomende kosten zijn minimaal:
- de boot (www.wpd.nl) ± €16,- p.p. en eventueel fietsenverhuur
(www.fietsenverhuurschiermonnikoog.com) ± €16,- p.p. voor 3 dagen,
- Eten en drinken is op eigen rekening. Er is een keuken aanwezig voor degene die hun
eigen potje willen koken.
We hopen weer op voldoende deelname en kijken uit naar een succesvol weekend op
Schiermonnikoog!
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VERS VAN DE PERS
Door: Bob Woets
Het is maandagavond 16 juli 20.56 uur als mijn telefoon gaat. Ik loop net bij het
Dijkgatbos en verbaas me over de honderden jonge padden en kikkers die letterlijk over
het pad stuiteren. Het is Wim Tijsen en het gesprek gaat als volgt:
Wim: “Hi Bob, ik heb zojuist een Sporenkievit ontdekt aan de Slootweg in de
Wieringermeer en ik zou graag even overleggen of we deze kunnen melden in verband
met verstoringsgevoeligheid”.
Bob: “Wow, dat is wel heel zeldzaam, zit de vogel er nog?”
Wim: “Ik ben nu net thuis, maar eerder op de avond liep de vogel pal langs de Slootweg
in de Wieringermeer”.
Bob: “Ik ga even kijken of de vogel er nog zit en bel je vervolgens terug om te
overleggen”.
Nog geen tien minuten later sta ik op de bewuste plek maar van een Sporenkievit geen
sprake. Het duurt uiteindelijk tot 22.05 als de vogel plots opduikt op een geïnundeerde
akker. Ik bel Wim en we besluiten contact te leggen met de eigenaar van het land. Ik had
hem net zijn erf op zien rijden dus durfde de gok wel aan hem nog even te bellen. We
spreken af dat we de vogel melden met de toevoeging dat mensen het land absoluut niet
mogen betreden en waar men kan parkeren. Ik tip de boer nog dat het best eens zou
kunnen dat er de volgende dag 200 man naar zijn stukje land staan te turen, op zoek naar
die ene vogel..
De volgende dag duurt het even voor de meldingen binnenkomen, maar om 11:30 uur
wordt de sporenkievit opnieuw waargenomen op deze locatie. Gedurende de dag
bezoeken meer dan 200 geïnteresseerde vogelaars de Wieringermeer. In de volgende
Meerkoet vast meer over deze bijzondere waarneming, maar hierbij al de eerste
sfeerplaatjes van deze prachtige vogel. Dit alles is echt 'vers van de pers'. Benieuwd naar
de vogel? Kijk op onze site of de vogel nog aanwezig is!

Foto’s: Bob Woets

2018 | 01

Pagina | 22

Verenigingsblad ‘de Meerkoet’

AGENDA
Voor alle onderstaande activiteiten uit de agenda geldt dat deelnemers zich dienen aan
te melden via educatie@wierhaven.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. Bij
wandelexcursies wordt goed schoeisel aanbevolen. Alle excursies zullen plaatsvinden op
bestaande wegen of paden, maar met name bij excursies in het bos kunnen daar vochtige
paden bij zitten. Houd hier rekening mee bij uw schoeiselkeuze.
Agenda 2018
Hieronder vindt u een opsomming van de geplande activiteiten voor 2018.
Meer informatie over onderstaande excursies kun je terugvinden op onze website of via
onze Facebookpagina. Je vindt daar onder andere informatie over excursieleider en
eventuele kosten.
JULI
22 Juli 2018

14:00

16:00

Vlinderwandeling Wierholt

Wierholt

28 Juli 2018

08:00

10:00

Op zoek naar de Ijsvogel

Robbenoordbos

AUGUSTUS
04 Augustus 2018

Hele dag

Tuinvlindertelling

05 Augustus 2018

Hele dag

Tuinvlindertelling

18 Augustus 2018

10:00

25 Augustus 2018

Hele dag

16:00

Kijkdag Schor
(Waddenbelevingspunt)
Dagtocht Lauwersmeer

Den Oever

22:15

Halfuurtjesavond #3

Zorgboerderij Dijkgatshoeve

SEPTEMBER
18 September 2018

20:00

28 September 2018

Hele dag

Najaarsweekend

Schiermonnikoog

29 September 2018

Hele dag

Najaarsweekend

Schiermonnikoog

30 September 2018

Hele dag

Najaarsweekend

Schiermonnikoog

OKTOBER
06 Oktober 2018

07:15

11:00

Euro Birdwatch 2018 Tellen

Den Oever

07 Oktober 2018

08:00

10:00

Euro Birdwatch 2018 Ringen

Robbenoordbos

27 Oktober 2018

19:30

22:00

Nacht van de Nacht Wandeling

Robbenoordbos

21 November 2018

20:00

22:00

Lezing (Onderwerp n.t.b.)

Zorgboerderij Dijkgatshoeve

28 November 2018

Hele dag

SOVON-Dag

Nijmegen

Oliebollen jaaroverzicht 2017

Zorgboerderij Dijkgatshoeve

NOVEMBER

DECEMBER
17 December 2018

20:00

22:15

Tips?
Heeft u suggesties of tips voor ons activiteitenprogramma? Laat het ons dan weten via
educatie@wierhaven.nl of bezoek één van onze werkgroepavonden of
ledenvergaderingen! Wie weet staat uw excursie op maat dan volgend jaar wel in ons
activiteitenprogramma!
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Verenigingsblad ‘de Meerkoet’

ALGEMENE INFORMATIE
BESTUUR
Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven wordt gevormd door:
Functie
Naam
Voorzitter
Bob Woets
Secretaris
Annemieke Vredegoor
Penningmeester
Jeroen van Assema
Bestuurslid
Klaas van den Berg
Het bestuur kan aangevuld worden met nog één lid. Geïnteresseerden kunnen zich
melden via bestuur@wierhaven.nl
CONTACT
Het postadres van Natuurvereniging Wierhaven is:
Natuurvereniging Wierhaven
Schepenlaan 26
1671 TA Medemblik
secretaris@wierhaven.nl
www.wierhaven.nl
VERENIGINGSBLAD ‘De Meerkoet’
Het verenigingsblad ‘De Meerkoet’ verschijnt 2x per jaar. Daarnaast worden leden
waarvan het e-mailadres bekend is voorzien van een digitale nieuwsbrief met de laatste
natuurnieuwtjes uit de regio. De Meerkoet of de digitale nieuwsbrief niet ontvangen?
Neem contact op met secretaris@wierhaven.nl
Werkgroep jeugd
Deze werkgroep richt zich op alle jeugdgerelateerde zaken zoals excursies, workshops,
doe-dagen en overige jeugdgerelateerde zaken.
E-mail: jeugd@wierhaven.nl
Werkgroep educatie
De werkgroep educatie richt zich op de organisatie van alle excursies, cursussen,
natuurdagen en overige aan educatie gelinkte bezigheden. Het jaarlijkse
excursieprogramma wordt tevens door deze werkgroep opgezet.
E-mail: educatie@wierhaven.nl
Redactie / Website
De werkgroep redactie is verantwoordelijk voor de uitgifte van de Meerkoet en de
digitale nieuwsbrief.
E-mail: redactie@wierhaven.nl
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