Aan de vrijwilligers van Weidevogelwacht Santvoorde
en de daarmee samenwerkende bedrijven en andere genodigden.
Voorschoten, 16 februari 2018
Onderwerp: startavond weidevogelwacht Santvoorde 8 maart 2018

Beste weidevogelvrienden,
De eerste grutto’s, heel vroeg, en kievietten zijn weer gearriveerd en zijn te zien in grote getalen in
Zeeland en Friesland. Maar ook bij ons in de buurt o.a. in de Vogelplas Starrevaart, Daar zullen ze
verder opvetten en hun partners ontmoeten, voor ze onze weilanden intrekken om te gaan broeden.
Ook in onze polders zijn de eerste Grutto’s en kievietten al waargenomen.
Kortom, het weidevogelseizoen gaat weer van beginnen. Morgen eerst de Provinciale
Weidevogeldag op Duivenvoorde en vervolgens houden wij op 8 maart 2018 onze startavond.

De startavond wordt gehouden op donderdag 8 maart 2018 in de kantine van
Camping Maaldrift
Maaldrift 9
2241 BN Wassenaar.
De zaal is open vanaf 19.30uur

Zonder tegenbericht rekenen wij op uw komst.
Ed de Meijer/Jan Schouten
Coördinatoren weidevogelwacht Santvoorde

De Weidevogelwacht is een onderdeel van Santvoorde, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer en Agrarisch Milieubeheer
Coördinator: Ed de Meijer, Fred. Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten
tel: 071-5616904 - email: eddemeijer@casema.nl - mobiel: 06-11607058

AGENDA

8 maart 2018

19.30 uur
20.00 uur
20.10 uur

Zaal open, gelegenheid een kopje koffie te drinken
Opening van de bijeenkomst
Ontwikkelingen in het werkgebied van de ANV Santvoorde door Ed de Meijer:
- Agrarisch natuur- landschaps- en waterbeheer
- Wijzigingen in beheer
- Inzet Drones
- Verbeterplan coöperatie De Groene Klaver o.a. Stevenshofjespolder
- Rijnlandroute waaronder de consequenties

20.50 uur

Pauze

21.05 uur

Jan Schouten zal ons bijpraten op de volgende onderwerpen:
- overzicht broedresultaten legselbeheer 2017
- instructie legselbeheer 2018
- instructie Quick Scan 2018
- instructie BTS-tellingen (Vliegende Brigade)
Uitwisselen van ervaringen en verdeling vrijwilligers over de bedrijven
Rondvraag
Uitdelen van boekjes legselbeheer, stalkaarten, toestemmingsformulieren en kaartjes
voor legselbeheer en Quick Scan worden digitaal toegezonden, invulkaarten
Afsluiting met een drankje

21.45 uur
21.55 uur
22.00 uur
22.10 uur

De Weidevogelwacht is een onderdeel van Santvoorde, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer en Agrarisch Milieubeheer
Coördinator: Ed de Meijer, Fred. Hendriklaan 41, 2252 KH Voorschoten
tel: 071-5616904 - email: eddemeijer@casema.nl - mobiel: 06-11607058

