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NIEUWSBRIEF
GENIETEN
Het voorjaar en de zomer zijn in alle hevigheid losgebarsten in het Geestmerambacht. In het
recreatiegebied bloeit inmiddels veel: bomen, het Speenkruid, Klein hoefblad, Paardenbloemen
en veel meer.
Op warmere dagen zien we direct alweer een aantal
vlindersoorten. Dagpauwenoog en Kleine Vos overwinteren op
beschutte plekken en zijn er op een zonnige dag vroeg bij.
Evenals de Citroenvlinder en het Klein Geaderd Witje. (zie
afbeelding).
Een goede reden om weer een Nieuwsbrief uit doen gaan, om
aan al het moois even aandacht te schenken.
Ook in deze nieuwsbrief aandacht voor de Visie-plannen van
het recreatieschap. Lees hoe u zelf een bijdrage leveren.
Heeft u zelf een mooie (of minder mooie) ervaring in het
Geestmerambacht, laat het ons weten!
Email: info@adventureparkgeestmerambacht.nl

VOGELS
Bij de vogels is er regelmatig een nieuwe terugkerende soort te zien en te horen. Tjiftjaf is een
van de eersten, gevolgd door Zwartkop en Fitis. Van de thuisblijvers zingen Heggenmus, Vink,
Winterkoning, Kool- en Pimpelmees inmiddels volop.
Grote Bonte Spechten roffelen op een aantal locaties om hun territorium af te bakenen en een
vrouwtje te lokken. De Ransuilen die direct langs de Zomerdel een roestplek hadden, zijn
inmiddels ook weer op zoek gegaan naar een partner en een goede nestplek. Hopelijk zien we
ze komende winterperiode weer opnieuw.
Een bijzondere soort in het gebied is een 2-tal Cetti´s Zangers
(zie afbeelding), die regelmatig hun explosieve roep laten horen.
Dit is van origine een zuid Europese moerasvogel soort, die
langzaam in noordelijke richting uitbreidt. In de Biesbosch is de
soort de laatste jaren -ook ´s winters- met 10-tallen individuen
aanwezig. Nu lijkt ook noordelijk Nederland aan de beurt om
verder bevolkt te worden.
In de oude Kleimeer polder laat de Roerdomp zijn kenmerkende hoempende geluid horen; met
wat geluk is hij ook af en toe te zien. De Bruine Kiekendief heeft de overwinterende Blauwe
Kiekendief afgelost en is bezig zijn territorium te vestigen. Rietzangers en een enkele
Blauwborst zijn ook weer terug en zingen volop; evenals de Rietgors. Ook de Snor is inmiddels
weer van de partij.
Of de IJsvogel in het gebied gaat broeden is een vraag. Deze soort is qua aantallen nog niet
volledig hersteld van de flinke klap die zij de vorige winter heeft gehad.
In de uitbreiding Kleimeer is de doortrek van steltloper en eendensoorten in volle gang. Grote
groepen Grutto´s foerageren in de ondiepe plassen.
Tussen de gewone Grutto´s is ook de IJslandse Grutto te vinden. Deze ondersoort is iets
kleiner en is diep bruinrood gekleurd in tegenstelling tot de iets lichtere tint van de Grutto. De
meeste Kemphanen zijn door naar hun noordelijke broedgebieden. Hopelijk zullen er van de
aanwezig Kluten een aantal tot broeden komen.
Al lang niet meer ongewoon stapt er regelmatig een Grote Zilverreiger in dit gebied rond, niet te
verwarren met de Lepelaars die hier ook foerageren.
De uitbreiding Kleimeer ontwikkelt zich de laatste jaren steeds meer tot een geliefde plek voor
unieke en bedreigde soorten. Hoogste tijd voor een NNN (natuurnetwerk status) of wellicht zelfs
Natura 2000! Als burgerinitiatief zullen wij dit wederom in een zienswijze aan de provincie
kenbaar maken.
ps Dit artikeltje werd enige tijd geleden aangeleverd; in die zin nog niet “zomers compleet”.

POLITIEK
Door het burgerinitiatief zijn inmiddels negen Zienswijzen (in normaal Nederlands: bezwaren)
ingediend. De laatste betrof een Zienswijze tegen de verandering van de Provinciale
Verordening. Door wijziging van artikel 19 van deze verordening is een gemeente niet meer
verplicht beschermd natuurgebied (Natuur Netwerk Nederland - NNN) als natuur te bestemmen
en kunnen andere ontwikkelingen plaatsvinden.
In een (10e) zienswijze op het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 doen wij wederom een poging
de reeds ingerichte gebieden van de uitbreiding Kleimeer als NNN (Natuurnetwerk Nederland)
te bestemmen en samen met de oude polder Kleimeer als robuust Natura 2000 gebied te
benoemen.

NIEUWE VISIE?
Het Recreatieschap is momenteel bezig met het opstellen
van een nieuwe visie voor het Geestmerambacht. Het
inspiratie document “Life Energy” staat op onze website
www.beschermnatuurgeestmerambacht.nl.
http://www.beschermnatuurgeestmerambacht.nl/?
page_id=721
De raden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk
hebben zich uitgesproken dat e.e.a. niet ten koste mag gaan
van de natuurbeleving in het gebied.
Wij zijn hier niet gerust op, economische ontwikkelingen
krijgen alle aandacht, de uitverkoop van natuur lijkt gewoon
door te gaan. Als burgerinitiatief willen wij de natuur in het
Geestmerambacht niet alleen behouden maar ook
versterken.
Op de website van de gemeente Langedijk staat een oproep om tussen 24 juni en 8 juli uw
mening te geven over de toekomst van het Geestmerambacht. Link:
https://www.geestmerambacht.nl/nieuws/geef-je-mening-over-geestmerambacht-en-park-vanluna/291
Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd:
Dinsdag 2 juli 14.00- 16.00 in Wijkcentrum Daalmeer in Alkmaar.
Dinsdag 2 juli 16.00-18.00 in Wijkcentrum De Rietschoot in Alkmaar
Woensdag 3 juli 14.00-18.00 in Winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk.
U kunt ook het contact-emailadres van het recreatieschap Geestmerambacht gebruiken om u
mening te geven over de nieuwe visie: info@geestmerambacht.nl
Geef de natuur uw stem, laat uw mening horen!

VOGEL en VIS STERFTE langs NAUERTOGT KOEDIJK
In de afgelopen winter en voorjaar zijn er veel meldingen geweest van dode vogels en vissen in
het gebied ten zuiden van de Nauertogt.
Door verschillende instanties is inmiddels onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van
deze omvangrijke sterfte. De resultaten van de lopende onderzoeken hebben nog geen oorzaak
aan het licht gebracht. Het gebied is doorgespoeld en de kadavers zijn geruimd. Waakzaamheid
blijft echter geboden.
De locatiebeheerder van het Geestmerambacht vraagt om vondsten van zieke of dode dieren
langs de Nauertogt te melden via email: info@geestmerambacht.nl; in bijzondere gevallen via
06-20429086.

DONATIE?
Jaarlijks of niet: uw donatie is altijd meer dan welkom en nodig: NL68 SNSB 0926 0076 88 ten
name van Stichting Burgerinitiatief Bescherm de Natuur in het Geestmerambacht te Zuid
Scharwoude.
Alvast bedankt!

Website : http://beschermnatuurgeestmerambacht.nl/
Facebook :https://www.facebook.com/Adventureparkgeestmerambacht.nl/
Contact email : info@adventureparkgeestmerambacht.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@adventureparkgeestmerambacht.nl toe aan uw adresboek.

