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Lezing

Excursie naar de Veluwe

Aanstaande woensdag 16 april is
er een lezing door Maarten Loonen
die al 30 jaar naar ganzen kijkt en
geboeid is geraakt door hun
gedrag. Grazen in groepen gebeurt
bijvoorbeeld niet enkel vanuit
veiligheidsoverweging. Het is ook
voor de ganzen een manier van
graslandbeheer. Hoe kan het dat de
aantallen zo zijn toegenomen? Al
deze zaken komen langs tijdens de
lezing, maar hij zal u ook
meenemen naar Spitsbergen.

Op zaterdag 19 april is er een
excursie naar de Hoge Veluwe onder
leiding van Jan Stok. We verwachten
de eerste zomergasten te zien, maar
ook broedvogels als Raaf en Havik.
Misschien zit zelfs de Bosuil nog wel
op zijn vaste plekje.
We vertrekken om 7.00 uur vanaf de
achterzijde van station Almaar.
Opgave bij Erwin van Saane, tot drie
dagen voor vertrek.

Aanvang 20.00 uur

Inventarisatie van de Alkmaarse stadsvogels
Een klein legertje tellers gaat inmiddels nog voor het krieken van de dag op pad om in woonwijken,
bedrijventerreinen en parken vogels te inventariseren. Dat gebeurt in zo’n 39 telgebieden. Buiten die
telgebieden komen natuurlijk ook broedvogels voor, en voor die gebieden vragen wij uw
medewerking. De volgende soorten zijn (deels) algemeen in Nederland, maar niet in de stad. Mocht
u zingende, nestelende of ouders met voer zien van deze soorten, voer deze dan op waarneming.nl
in (en vermeld of het een nestvondst, zang etc is):
Zwarte roodstaart, Fazant, Bosrietzanger, Groene specht, Grote
bonte specht, Holenduif, alle roofvogels, Ransuil,
Boerenzwaluw, Nachtegaal, Blauwborst, Spotvogel, Grasmus,
Braamsluiper, Ringmus, Vink, Kneu, Rietgors, Tuinfluiter en
Scholekster (flatdaken)
Het gebied is in grote lijnen Alkmaar binnen de randwegen.

Paartje Spreeuwen op een dak en Ringmussen bij een feeder in de Daalmeer. Foto’s Miranda Zutt

Gezocht: Algemeen bestuurslid
Tijdens de jaarvergadering zijn Miranda Zutt en Harry Smit afgetreden uit het bestuur.
Paul de Jong is nu voorzitter en Maarten Platteeuw is de nieuwe secretaris. Hiermee is het bestuur
echter nog niet compleet. We zoeken nog een Algemeen bestuurslid om het team te versterken.
Neem contact op met de voorzitter als je interesse hebt of voor meer informatie.

ontheffing meeuwen
Op dinsdag 8 april is de VWG samen met Faunabescherming en meeuwenexpert Kees
Camphuysen naar de rechtbank in Amsterdam geweest. De gemeente Alkmaar heeft namelijk
samen met Leiden en Haarlem een ontheffing aangevraagd om in het kader
van onderzoek meeuwen eieren te vernielen of om te wisselen voor
nepeieren. Ons bezwaar richt zich op het feit dat deze ontheffing in strijd is
met de uitgangspunten en intenties van de Flora- en faunawet en de
Vogelrichtlijn. Bovendien werkt deze ontheffing overtredingen in de hand.
We hebben Kees om advies gevraagd en zijn eerste reactie was dan ook:
“Dit is geen onderzoek, dit is de burgers gelijk geven en meeuwen "bestrijden" en
dan vervolgens kijken of het is gelukt. En dat is dan niet gelukt”.
Omdat het onderzoeksplan niet voldeed aan de criteria die aan onderzoek
worden gesteld, omdat de volksgezondheid niet in het geding is, omdat ze
geen ontheffing hebben aangevraagd voor de Zwartkopmeeuw (die wel in
Alkmaar broedt) en omdat allang bewezen is dat deze maatregelen niet
helpen, waren we optimistisch. Gedurende de behandeling bleek echter dat het hier niet ging om
wetenschappelijk onderzoek….met andere woorden: net zoals bij de walvisvaarders uit Japan zegt
ons ministerie dat alles toegestaan kan worden in het kader van onderzoek. een zorgwekkende
ontwikkeling! De uitspraak is over twee weken.
18 mei: Vogelvaartocht voor alleengaande/
vrijgezelle/single*
'vogel- en natuurmensen’
Wat deze vaartocht naar het vogeleiland De
Kreupel uniek maakt is het feit dat alle opvarenden
vrijgezel zijn. De excursie is bedoeld om
gelijkgestemden te ontmoeten en elkaar te leren
kennen. Wellicht zoek je iemand die graag naar
vogels of vlinders kijkt, met planten bezig is of je
verlangt naar een partner die er ook graag op uit
trekt in plaats van op de bank hangt.
Maar misschien vind je het gewoon leuk om een
dagje vogels te kijken met nieuwe mensen en om
vriendschappen te sluiten, zodat je gezelschap hebt
om vaker naar buiten te gaan. Dan is dit ook een
uitstekende gelegenheid.
Lezing: Koos Dijksterhuis
Partnerkeuze, partnerruil – het wonderbaarlijke
liefdesleven van vogels
Meer informatie en andere leuke vaartochten op
www.fogol.nl

Hulp gevraagd
Op maandag tweede Pinsterdag (9
juni) wordt in HAL 25 de tweede
Stadsgroenmarkt georganiseerd.
Animo wil hierbij aanwezig zijn en
het plan is om o.a. het maken van
geveltuinen te promoten. Het zou
fijn zijn als hierbij ook iemand van
de VWG aanwezig kan zijn om
samen de kraam te bemannen.
Aanmelden kan bij Paul de Jong.

Hondsbossche en Pettemer zeewering
Afgelopen donderdag was de grote dag: Naar de Raad van State inzake de Hondsbossche en Pettemer
zeewering.
Gewapend met pleitnota's, powerpoint en allerlei bijlagen op stukken om uit te delen gingen we de
strijd aan. Allereerst was Piet van Noort aan de beurt. Hij bracht de zandbelangenverstrengeling
onder de aandacht. Jan Ligthart van het Burgercomite kustveiligheid sprak vervolgens zijn twijfels uit
over procedure waarin uiteindelijk plots voor zand werd gekozen. Hij droeg verschillende
alternatieven aan die ook snel gerealiseerd kunnen worden en niet duurder zijn dan zand. En hij gaf
aan dat het natuurlijk zot is dat je een Zienswijze in moet dienen op een plan dat nog niet af is en keer
op keer veranderd.
Vervolgens mochten Harm Niesen en Nelly van Brederode plaats nemen.
Een aantal onderwerpen zijn aan bod gekomen:
- Voedselbeschikbaarheid Waddenzee werd door de advocate weer enorm opgehemeld. Wij konden
dat nu goed weerleggen
- Instandhouding: Volgens hun advocate was die prima in orde, zelfs als 40% van de steenlopers dood
zou gaan zou die nog niet in gevaar komen. Nelly kon vervolgens mooi citeren uit het Sovonraport
dat net deze week op de mat viel en waarin iets heel anders staat
- Juistheid van de tellingen
- Discussie over de relatie van Scholeksters met de Waddenzee; is volgens hen 27% (Meldingen
metalen ringen). Volgens ons kan je die slechts bepalen na kleurring onderzoek wat niet is gebeurt.
- verkleining Natura 2000 gebied; volgens hen is de grens (de laagwaterlijn) dynamisch. Dynamisch is
in onze ogen niet het opschuiven van die grens met honderden meters door menselijk ingrijpen...
- verzoeting
Over het algemeen hadden we overal wel goede antwoorden op.
Op het eind kwam ons duveltje uit het doosje: zand op de dammen en schorsing van de
werkzaamheden. Je kon een speld horen vallen in de rechtszaal! Dat was wat mij betreft genoeg
beloning voor al dat werk van de afgelopen weken.
De rechter was not amused, en vroeg waarom we daar niet eerder in de zitting mee waren gekomen…
Waarop Harm aangaf dat het niet eerder mocht, dat we slechts vragen mochten beantwoorden, en
daar kon ze natuurlijk niets tegenin brengen. Hadden we, zoals gebruikelijk is, onze pleitnota in het
begin voor kunnen lezen, dan hadden ze het meteen geweten.
De advocaat van de verweerders stamelde nog dat het niet ‘hun’ zand was!
Maar het werd niet meegenomen in deze zitting, we moeten apart om een schorsing vragen.

Jan Lighart verwoorde het gebeuren als volgt:
"Na de sessie bij de Raad van State begint bij mij de verbazing te groeien hoe men in staat is om feiten
compleet buiten beschouwing te redeneren. Verbazing ook hoe zwart wit kan worden genoemd op
basis van onderzoekjes van duur betaalde adviseurs die hun hypotheek willen kunnen blijven betalen
en dientengevolge bereid zijn om gemanipuleerde, afhankelijke rapportages te produceren. "
Helaas werkt de overheid dus zo in Nederland.

