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De zomervakantie is voorbij en de najaarstrek is al voorzichtig begonnen.
Paapje, Duinpieper, Draaihals, Roodborsttapuit, Sperwergrasmus en zelfs
een eerste Bladkoning zijn al gemeld. Bij telpost Bergen wordt nu weer
regelmatig geteld en ze zien daar leuke soorten (zie www.trektellen.nl)
voorbij komen. Iedereen is van harte welkom om eens aan te haken bij de
tellers. Op de website kan je lezen hoe je er moet komen. In ieder geval
tijdens Euro Birdwatch op 4 oktober is Dook Vlugt aanwezig om jullie de
fijne kneepjes van het trektellen bij te brengen.
Het is ook weer de hoogste tijd voor de eerste lezing van dit najaar.
Aanstaande woensdag doet Harm Niesen verslag van zijn reis naar
Florida. Een paradijs voor steltlopers en reigers, kleine zangertjes en
Krokodillen. Heel veel Krokodillen. En alles even tam. Ook vlinders en
libellen vliegen volop. Gekke mangrove-visjes en ongelofelijk luie
Zeekoeien. Klinkt als een leuke, afwisselende lezing, toch? Kom dus allen
woensdagavond 17 september. We beginnen om 20.00 uur in buurthuis
De Eendracht.

Excursies
Van twee excursies is de datum veranderd, dus pas dit even aan in jullie agenda. Het gaat om de
excursie naar de Maasvlakte, deze is verplaatst naar zaterdag 18 oktober. De excursie naar de
Friese Waddenkust van 22 november is in verband met de Noord-Hollandse Natuurdag verplaatst
naar zondag 23 november.
Zaterdag 20 september is er onder leiding van oud eilandbewoner Marco Witte een excursie naar
Texel. Waarschijnlijk zit de Koningseider er dan nog wel, misschien ook de Sperwergrasmus,
Aziatische goudplevier en…? We vertrekken om 7.15 uur vanaf de achterzijden van station
Alkmaar. Geef je op tijd op bij Erwin van Saane.

Kleine alk
Binnenkort verschijnt weer de nieuwe Kleine alk. Deze is nu ook digitaal aan te leveren, wat de
Vogelwerkgroep drukkosten kan besparen. Meldt je aan bij: Miranda Zutt.

Oproep
Ron van der Hut (ecologisch adviseur Altenburg & Wymenga) is op zoek naar informatie over de
aanwezigheid van weidevogels, o.a. Kievit en Scholekster, op akkers in de Heerhugowaard, ten
zuiden van de Hasselaarsweg. Dit in verband met een studie naar mogelijke locaties van een
opstelterrein, in opdracht van Prorail. Hij zou graag overleggen met een gebiedskenner. Wie kan
hem verder helpen?

Internationale Goudplevierentelling: doe mee!
In het weekend van 11/12 oktober 2014 vindt de internationale Goudplevierentelling plaats in
Europa. Daarvoor roept Sovon alle tellers van ganzen en zwanen op in hun telgebieden in oktober en
november ook Goudplevieren (en Kieviten en Wulpen) te tellen. Extra hens aan dek zijn welkom.
Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze internationale telling kan een kijkje nemen op de
claimkaart en een gebied selecteren. In onze directe omgeving zijn nog veel telgebieden vacant.
Claim je telgebied
Ditmaal richten we onze aandacht vooral op de gebieden die belangrijk zijn voor Goudplevieren
(prioritaire gebieden) en in iets mindere mate Kievit en Wulp. Tellers die zo’n gebied al tellen op
ganzen en zwanen verzoeken we tijdens de oktober- én novembertelling (die laatste is de beste
maand voor de soort in Nederland) ook Goudplevieren (en Kieviten en Wulpen) te tellen. Claim dus
je eigen gebied! Dat kan via de claimkaart op de Sovon-website, ook voor
niet-ganzentellers. Deze kaart laat meteen ook zien waar de prioritaire
gebieden liggen.
Meer informatie
Deelnemers ontvangen begin oktober de benodigde info, een speciale
goudplevieren-nieuwsbrief en de mogelijkheid de resultaten evenals
andere tellingen digitaal in te voeren via de Sovon-website. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de landelijk coördinatoren Romke Kleefstra
(romke.kleefstra@sovon.nl) en Menno Hornman
(menno.hornman@sovon.nl). Over de voorgaande tellingen verscheen
eerder dit jaar een artikel in Limosa.

Hondsbossche zeewering
De werkzaamheden bij de Hondsbossche zeewering vorderen
gestaag, maar de Raad van State heeft nog steeds geen uitspraak
gedaan. Op 29 september is er zelfs nog een extra rechtszaak in
Den Haag. Wie daarbij aanwezig wil zijn kan contact opnemen
met Miranda Zutt.
Wie de werkzaamheden bezoekt roepen we op om vooral ook
de aanwezige geringde Steenlopers en meeuwen af te lezen en te
melden.

Adventure park Kleimeer
Voorafgaand aan de raadsvergadering op 9 september hebben Tiny
Zandbergen en Dik de Jong de 2.357 opgehaalde handtekeningen tegen de
voorgenomen locatie van het Adventurepark aangeboden. Hoewel niet
iedereen blij is met de komst van het park, werd deze avond duidelijk dat
de plannen voor het Adventurepark wel gesteund worden door de
gemeenteraad. Een slechte zaak, voor de rust, de natuur, de vogels,
historisch erfgoed…
Op de website www.adventureparkgeestmerambacht.nl kan de petitie nog steeds digitaal
getekend worden. De strijd is nog niet gestreden!

