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Kopij

Excursie

1 november is de
kopijsluitingsdatum van De
Kleine alk. Tot nu toe is er nog
weinig kopij binnen. Dus klim
in de pen en verras ons met je
bijdrage!

Op zaterdag 18 oktober is de
volgende excursie. Deze gaat
onder leiding van Piere van der
Wielen naar de Maasvlakte. Een
spannende locatie waar de laatste
tijd veel bijzondere soorten vogels
zijn opgedoken. We vertrekken
om 7:00 uur vanaf de achterzijde
van station Alkmaar.

Lezing over meeuwen
Woensdag 15 oktober a.s. komt Kees Camphuysen speciaal van Texel naar Alkmaar om bij ons te
vertellen over de resultaten van zijn jarenlange onderzoek aan Kleine mantelmeeuwen en
Zilvermeeuwen. Kleurringonderzoek, zenders en camera’s
hebben de afgelopen jaren een schat aan informatie
opgeleverd. Vanavond worden we weer iets wijzer over o.a.
hun gewoonten, broedsucces en foerageergedrag. Wat doet
een Texelse Zilvermeeuw bijvoorbeeld in het Park van
Luna? Kees is een enthousiast verteller, dus het wordt een
boeiende avond.
En als Alkmaarder en/of VWG-er hoor je natuurlijk alles te
weten over meeuwen, dus komt allen!
Aanvang 20.00 uur, buurthuis De Eendracht.

Vogels in je tuin
Van 27 oktober tot en met 2 november organiseert Tuinbranche Nederland samen met
Vogelbescherming Nederland de week van de vogels. Doel is consumenten te informeren hoe ze
meer vogels in hun tuin kunnen krijgen om zo de vogels te helpen. Er zal in de landelijke dag- en
huis-aan-huisbladen en via social media aandacht voor de vogels in Nederland worden gevraagd.
Tuincentra wordt gevraagd er aandacht aan te besteden in hun folders.
Wij zijn gevraagd door Intratuin Heerhugowaard om daar op 1 (9.30-17.00) en/of 2 november
(12.00-17.00) een kraam te bemannen en mogelijk een excursie te geven in het Park van Luna.
Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig die zich aan kunnen melden bij Miranda Zutt
(zuttmade@quicknet,nl of 0226320201).

Meerderheid voor Adventurepark op beoogde locatie
Dinsdag 9 september besloot de gemeenteraad van Langedijk met 12 stemmen tegen 9 om een
gezamenlijk amendement van de fracties Hart voor Langedijk/D66, Groen Links en Kleurrijk
Langedijk niet over te nemen. In het amendement werd voorgesteld om een vergelijkend onderzoek
te doen tussen de door de aanvrager beoogde locatie vlak naast de Kleimeer en een locatie binnen
het recreatiegebied die niet in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gelegen. Ter info zowel de
Kleimeer als het grootste deel van het recreatiegebied zijn aangewezen als EHS.
Na verwerping van het amendement werd vervolgens in dezelfde stemverhouding besloten de
vervolgonderzoeken in gang te zetten voor de aangevraagde locatie. Die vervolgonderzoeken
houden in dat tal van zaken moeten worden beoordeeld waaronder de invloed op de natuurwaarden
in zowel het recreatiegebied als in de Kleimeer. De Kleimeer is EHS gebied vanwege de waarde voor
de moerasvogels, het recreatiegebied is EHS gebied vanwege de waarde van de plas voor
overwinterende watervogels. Er zal dus naar vooral die aspecten moeten worden gekeken.
De slag is nog niet volledig verloren. Door afwijzing
van een vergelijkend onderzoek van meer locaties moet
thans uit het onderzoek naar de beoogde locatie blijken
dat bij realisatie van het Adventurepark op die plek de
waarden van de Kleimeer en die van de recreatieplas
ernstig worden aangetast. Een beperkte aantasting is
niet voldoende. Als je daarbij bedenkt dat de aanvrager
tevens opdrachtgever is voor die onderzoeken weet je
ook dat het oude gezegde “wie betaalt bepaalt” hier wel
weer aan de orde zal zijn. In de vervolgprocedure is het
aan de tegenstanders om die onderzoeksresultaten aan
te vechten. Dat zal ook zeker gebeuren. Dat kan echter
niet als politieke partijen maar wel via Stichting Kleimeer en de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. Het
burgerinitiatief wat tot nu toe de kar trekt is doorgegaan met de inzameling van handtekeningen. Op
de najaarsmarkt in Sint-Pancras werden op 13 september nog weer 440 handtekeningen ingezameld.

Noord-Hollandse Natuurdag
ste
De 8 Noord-Hollandse Natuurdag op zaterdag 22 november is er voor alle liefhebbers en
onderzoekers van de Noord-Hollandse natuur. Het belooft een feestelijke en informatieve dag te
worden met de presentatie van twee prachtige nieuwe Noord-Hollandse atlassen, die van de flora
en van de zoogdieren. De thema van da dag is: biodiversiteit in Noord-Holland. Er zijn tal van
interessante lezingen bijvoorbeeld over de snelle veranderingen van de verspreiding van
zoogdieren in Noord-Holland, nieuwe ontdekkingen die beschreven staan in de Noord-Hollandse
plantenatlas. Ook de flora en fauna van steden krijgen de aandacht. Uiteraard komen het IJsselmeer
en de Noordzee aan bod met lezingen over Visdieven en Zwarte zee-eenden.
Er zijn veel stands van bedrijven en natuurorganisaties. Met allerlei artikelen zoals tweedehands
natuurboeken, nestkasten en onderkomens voor andere dieren, verrekijkers en fototoestellen. Let op:
neem contant geld mee, want pinnen is niet mogelijk.
De toegang is gratis. Het pand van Aristo Amsterdam is gelegen aan de Teleportboulevard 100,
tegenover Station Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit station is het slechts 2 minuten lopen. Volledige
programma en meer informatie is te vinden op: www.landschapnoordholland.nl/natuurdag.

