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Bestuursmededelingen

Excursie Noordkop

Allereerst wensen we natuurlijk
alle leden een mooi en vogelrijk
2013!

We beginnen het nieuwe jaar met
een excursie door de Noordkop.
Pierre v.d. Wielen zal ons
meenemen naar de vogelrijkste
plekjes.

Maarten Platteeuw heeft zich
inmiddels aangemeld als
coördinator voor de Sovon
vogelatlas voor de VWG
Alkmaar e.o.
Wij wensen hem en alle tellers
veel succes!

Op zaterdag 12 januari
vertrekken we om 8.00 uur vanaf
de achterzijde van het station
Alkmaar. Graag voor 10 januari
aanmelden bij Erwin.

Internationale telling van Aalscholvers op slaapplaatsen
In het weekend van 12 januari worden overal in Europa en Noord-Afrika slaapplaatsen van
Aalscholvers in kaart gebracht. Veel tellers gaan dat weekend op pad door aan het einde van de
middag de vaak meest rustieke plekjes van ons laagland te bezoeken; Aalscholvers weten waar ze
rustig de nacht kunnen doorbrengen! Alle vogelaars die aan eerdere tellingen deelnamen zijn al
benaderd, maar nog niet alle slaapplaatsen hebben een teller. Wil je ook meedoen, maar weet je
niet of er een vacante slaapplaats in de buurt is? Meldt je aan op de website www.sovon.nl
Het kan gaan om enkele vogels bijeen in een solitaire boom of hoogspanningsmast maar ook om
duizenden in een moerasbos of op een eiland. Ideaal om de aantallen nauwkeurig vast te stellen.
Een eerdere telling vond half januari 2003 plaats in heel Europa. Ons land, dat met Schotland en
Denemarken aan de noordrand van het overwinteringsgebied ligt, telde toen 16.000 Aalscholvers.
In heel Europa werden er meer dan een half miljoen geteld. Hoe zou het tien jaar later zijn? Dat
weten we na het weekend van 12 januari 2013 (maar let op: bij stabiel winterweer is er
uitwijkmogelijkheid tot een week later, dus t/m 20 januari).
In ons werkgebied zijn de volgende slaapplaatsen bekend:
Krommeniër Polder (hoogspanningsmasten),
Alkmaar (ringweg Zuid), Alkmaardermeer Noordoever,
Noord Scharwoude (meer Oostelijke Randweg).
Mogelijk zijn er nog tellers nodig voor deze gebieden,
je kan je daarvoor aanmelden bij Miranda.

Maar minsten zo belangrijk: zijn er nog meer
slaapplaatsen die nog niet bekend zijn??
foto Debby Doodeman

Oude kijkers en telescopen voor Kenia
Tijdens de jaarvergadering in 2012 werd er door Jan Vrouwe de vraag gesteld of we als
Vogelwerkgroep buitenlandse projecten zouden kunnen ondersteunen. Tijdens lezingen zien we
veel prachtige beelden van reizen, maar ook soms schrijnende armoede.
Ruud Kampf heeft onlangs contact opgenomen of we een oproep willen doen voor veldgidsen,
oude kijkers en telescopen voor Kenia. Ruud zorgt dat ze terecht komen bij Nature Kenya, een
Birdlife partner en Mida Creek Reserve.
Daar werken wij natuurlijk graag aan mee! Dus mail Ruud als je hem wil helpen!

Lezing Australië
Michel Veldt komt woensdag 16 januari naar Alkmaar om een lezing te houden van een reis die hij
samen met zijn, ook fotograferende partner, Brenda maakte. We zien plaatjes gemaakt in
bijzondere plaatsen als Frasier island, Paluma, Lamington, Atherton tablelands, Great Barrier Reef
en Eungella. Hieronder vast een klein voorproefje van de mooie plaatjes die ons te wachten staan.

Basiscursus Veldbiologie
Op 8 april 2013 start een nieuwe basiscursus Veldbiologie voor de
beginnende en gevorderde natuurliefhebber, georganiseerd door de
KNNV Vereniging voor veldbiologie Alkmaar en omstreken. De cursus zal
gegeven worden in Wijkcentrum Overdie, Ruusbroeckhof 97, 1813 BG
Alkmaar.
De cursus bestaat uit 6 theorie lessen en 4 excursies waarbij de theorie in
de praktijk gebracht wordt.
De excursies zullen op zondagochtenden plaatsvinden van 10.00 tot 12.00
uur, de theorie op maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur.
Achtereen volgens komen de volgende onderwerpen aan bod: landschap
en ecosysteem, vogels, inheemse planten, paddenstoelen, sloot en plas,
insecten en het strand.
Lessen en excursies zullen gegeven worden door deskundige en ervaren
KNNV leden.
De kosten bedragen € 40 en voor leden van het IVN en KNNV € 30. Een
syllabus waar de lessen in behandeld worden is bij de prijs inbegrepen.
Heeft u interesse dan kunt u zich voor 30 januari 2013 opgeven bij de heer
H. Witte via secretaris@regioalkmaar.knnv.nl

Velen keken al weken naar ze uit,
maar Rob Struyk ontdekte op 4
januari de eerste 33 Dwergganzen
achter De Putten.

