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Lezing 20 april: Alaska en
Europese uilen
Voor de pauze neemt Chris van Rijswijk
ons mee naar het hoge noorden van
Alaska. Zal het hem lukken om naast de
Middelste jager ook de Brileider te
fotograferen?
Na de pauze zijn de uilen van Europa aan
de beurt. Wie is er niet gefascineerd door
een uil? Uilen zijn geheimzinnige vogels
die vooral ’s nachts actief zijn. De
Rotterdamse vogelfotograaf neemt ons
mee langs de Europese uilen.
Voor een voorproefje neem alvast een
kijkje op zijn website

18 mei: Plaatjes eigen
leden
Traditioneel kunnen de leden
voor de zomerstop hun eigen
foto’s met elkaar delen.
Heb jij een leuke serie foto’s van
vogels of van een
(vogel)vakantie of excursie, en
wil je die laten zien, geef dit dan
z.s.m. door aan Harm Niesen.
Brileider - Chris van Rijswijk

Excursie Merengebied Naarden en Ankeveen
Op 23 april gaan we wandelen in het merengebied rondom Naarden en
Ankeveen. Op meerdere plekken kun je hier leuke wandelingen maken op
dijkjes tussen de veenplassen en moerasbossen. Een mooie kans om riet- en
moerasvogels als Snor, Rietzanger en Blauwborst te bewonderen. Ook de
natuurontwikkelingsgebieden ten westen van het Naardermeer worden niet
vergeten. Deze polders zijn vaak goed voor Purperreigers, Zomertalingen
en steltlopers.
Purperreiger - foto Rob Struyk

We vertrekken om 7.30 onder leiding van Tom Damm.

Petitie tegen Vogelmarkten
In Nederland worden tientallen vogelmarkten georganiseerd.
Er is helaas veel mis met vogelmarkten:
• Het welzijn van de vogels is ondergeschikt aan commerciële
belangen.
• Het vervoer van de vogels is extreem vogelonvriendelijk.
• Vogels zitten de hele dag in vogelonvriendelijke, overvolle kooien en bakken, in een stressvolle
omgeving en worden blootgesteld aan allerlei besmettelijke vogelziektes.
Kortom, vogelmarkten zijn niet meer van deze tijd, gelet op de welzijnsaspecten en de risico´s van de
verspreiding van besmettelijke ziektes.
Om de Vogelmarkten te stoppen is stichting Papegaai een petitie gestart.

Eerbetoon aan vogels in de kunst
‘Heel Nederland de lucht in’ is de titel van een landelijke kunstmanifestatie die in april 2016 van
start zal gaan. Ruim 110 kunstenaars van naam en faam presenteren landelijk verspreid hun
‘vogelwerken’. Een uitwaaierende Nederlandse ‘kunstbelt’
van Appingedam, via Nieuw Amsterdam, Schokland,
Rotterdam, Den Haag en Middelburg met Slot Zeist als
middelpunt. Nog nooit stond de Vogel-in-de-Kunst zo in de
kijker. In schilderijen, grafiek, aquarellen, pastel, brons, steen
of hout – eenmaal besmet met het vogelvirus raak je als
kunstenaar nooit meer uitgevogeld.
Meer informatie is te vinden op de website
www.hoogvliegersvanhetlaagland.nl

Lia van Rijn - keramiek

Beachpark Geestmerambacht
De gemeente Langedijk gaat in de week van 4 april een “prealabele vraag”stellen aan Gedeputeerde
Staten van Noord Holland.
Dit betekent -heel simpel- dat, voordat zij beginnen met allerlei vergunningsprocedures, van de
provincie willen weten of dit plan medewerking gaat krijgen van hen.
De provincie gaat n.l. over beschermd NNN-gebied (Natuur
Netwerk Nederland, voorheen EHS) en heeft tevens een grote
vinger in de pap als het gaat om “bouwen in niet bebouwd
gebied”.
Er is gevraagd om een kopie van de brief met de prealabele
vraag; zodra deze in bezit is zal bekeken worden hoe naar de
provincie te reageren.
Is deze actie van de gemeente Langedijk om een prealabele
vraag te stellen een manier om de commissie ARO
(Adviescommissie Ruimtelijke Ordening) te omzeilen?
De regelgeving zou moeten leiden tot een negatieve beslissing: er is geen groot maatschappelijk
belang, er zijn geen alternatieven onderzocht en de voorgenomen plannen liggen buiten bebouwd
gebied. Echter niets is vanzelfsprekend.
Pikant is dat gedeputeerde De Bont nog bestuurslid is van het Recreatieschap Geestmerambacht;
omdat de provincie heeft besloten om uit dit schap te treden komt hier eigen financieel belang van de
provincie om de hoek kijken.
Tel daarbij op dat de VVD de grootste partij is in de Staten en dat de gemeentesecretaris van Langedijk
fractievoorzitter is van diezelfde partij, dan begrijpt u dat regelgeving alleen niet voldoende is.
Het Burgerinitiatief doet zijn uiterste best om de 3000 handtekeningen tegen de plaats van dit plan een
stem te geven!

Kopijsluiting Kleine alk: 30 april

Meeuwen in Alkmaar
Het vernietigen van de nesten van Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw en
Stormmeeuw in Alkmaar, Haarlem en Leiden zal ook dit jaar niet plaatsvinden.
Het klinkt een beetje vreemd: op 14 april j.l. diende de zaak voor de Raad van State en nu al, voor er
een uitspraak is, weten we al dat we gewonnen hebben. In 2015 vernietigde de Amsterdamse
rechtbank de ontheffing, die het ministerie van Economische Zaken gegeven had om de nesten van de
drie meeuwensoorten te vernietigen, in het kader van "onderzoek". Onderzoek, om de overlast van
meeuwen in de drie steden te verminderen. Omdat "overlast" juridisch geen grond kan zijn om
beschermde vogels van hun eieren te beroven, had men nu bedacht dat het misschien wel mogelijk
zou kunnen zijn onder het mom van "onderzoek". Daar trapte de rechtbank gelukkig niet in en in 2015
werden de meeuwen in Alkmaar, Haarlem en Leiden dus met rust gelaten. De drie gemeenten en het
ministerie van EZ lieten het er niet bij zitten. Op 31 maart 2016 werd bij de Raad van State het verzoek
van de drie gemeenten behandeld, om de uitspraak van de rechtbank voorlopig ongeldig te verklaren,
zodat zij in het seizoen 2016 de eieren weer zouden kunnen vernietigen. Zij kregen nul op het rekest:
waarom kwamen zij in zo’n laat stadium met dat verzoek en waarom dachten zij dat de uitspraak van
de rechtbank door de Raad van State vernietigd zou worden? Dat gebeurde dan ook niet. Op 14 april
2016 was de ‘echte' zitting bij de Raad van State, waarbij beoordeeld zou worden of de uitspraak van
de rechtbank terecht was. Ondanks het voorzichtig geformuleerde verzoek van de drie gemeenten, of
de Raad van State in dit geval niet héél snel een uitspraak zou willen doen, werden zij al direct
geconfronteerd met de harde werkelijkheid. De Raad van State doet op z'n vroegst over 6 weken
uitspraak, misschien pas over 12 weken. Dat betekent, dat we niet kunnen verliezen. Zelfs als we in
het ongelijk worden gesteld, zullen er dit jaar geen nesten van Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw en
Stormmeeuw behandeld en vernietigd kunnen worden. Want het broedseizoen is voorbij, als de
uitspraak van de Raad van State wordt gepubliceerd.
En volgend jaar? Vanaf 1 januari 2017 zal de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht zijn. Met
nieuwe regels en voorschriften.
Ongetwijfeld zullen de drie gemeenten
het dan weer proberen en even zeker
zullen we dat dan weer juridisch
aanvechten. Een gunstige uitspraak van de
Raad van State over 6 weken kan daarbij een
belangrijke steun zijn.
Van Kees Camphuysen ontvingen wij
onlangs nog onderstaande bijlage die laat
zien dat een meeuw uit de kolonie op Texel
voor voedsel even naar de stad op en
neervliegt om te snacken. Het bewijst maar
weer dat de meeuw die op de kaasmarkt de
kaas aanpikt helemaal niet op het dak even
verderop zit te broeden!
Harm, Pauline, Maarten, Kees en Harry
bedankt voor jullie inzet!

