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nummer 66

Lezing 21 september 20.00 uur
Het nieuwe lezingenseizoen begint op
21 september met Ger Molenaar, die
het gaat hebben over wat hij
inmiddels z’n tweede vaderland
noemt: de vogels van Israël.
Samen met zijn vriendin Ofra, die
daar geboren is, hebben zij in juni
2015 en januari 2016 de natuur in al
zijn facetten mogen bekijken. Vele
vogels en planten hebben geposeerd
voor de camera en er zijn unieke
momenten vastgelegd op de
gevoelige plaat. Een avond om geen
spijt van te krijgen.

12 september 2016

Nieuwsbrief
Jullie hebben de nieuwsbrief in de
zomerperiode even moeten missen,
maar we zijn vanaf nu weer
maandelijks present.
De spannende vogeltrektijd breekt
ook weer aan en vergeet dus niet de
volgende excursie op 15 oktober
naar de Maasvlakte in de agenda te
zetten. Het lijkt misschien niet de
meest aantrekkelijke plek om heen te
gaan, maar wat vogels betreft is het
er erg spannend!

Waar zitten onze kieviten?
Kieviten kregen in het 'Jaar van de Kievit' tijdens het
broedseizoen meer aandacht dan anders. Maar hoe het met
de Kievit gaat buiten het broedseizoen weten we eigenlijk
niet zo goed. We weten dat kieviten tot midden jaren
negentig talrijker werden, waarna er een kentering op trad.
In oktober 1996 zijn er eens in heel Nederland een miljoen
kieviten geteld, maar dat aantal is nooit meer gehaald. En
er lijkt een verschuiving plaats te vinden van het binnenland naar de waddengebieden. Lees er in dit
artikel meer over.
Maar hoe zit het met de zomergroepen en met het open boerenland? Om die vraag te beantwoorden,
vragen we u het volgende te doen:
• Tel tot 15 november alle groepen met minimaal 50 Kieviten.
• Voer de locatie zo exact mogelijk in op Waarneming.nl.
• Noteer de groepen alleen als ze ter plaatse zijn.
• Vul het biotoop in, bijvoorbeeld: ‘grasland’ of ‘maisakker’.
Op deze interactieve kaart ziet u waar de groepen in Nederland gezien worden.

Euro birdwatch
Op zaterdag 1 oktober is iedereen weer van harte welkom op de Telpost Bergen aan Zee (landtrek)
waar Dook Vlugt en Sander Schagen die ochtend present zullen zijn. Op de website staat
beschreven hoe u bij de telpost kan komen.

Excursie nieuwe leden: meedoen aan Euro birdwatch
De jaarlijkse traditionele excursie voor nieuwe leden van de Vogelwerkgroep (overigens óók
toegankelijk voor leden die nog nooit aan een dergelijke excursie hebben deelgenomen) wordt dit jaar
voor de verandering eens georganiseerd in het najaar in plaats van in
het voorjaar. Dat geeft ons dit jaar ook de gelegenheid om met die
nieuwe leden een duik in het diepe van het ‘hogeschool vogelen’ te
nemen. Dit behelst dan het meedoen aan, c.q. meebeleven van een heuse
Euro Birdwatch. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarin in het
eerste weekeinde van oktober in alle Europese landen waarnemers op
meer of minder systematische wijze een vogeltrektelling uitvoeren.
In het werkgebied van de VWG Alkmaar e.o. hebben we niet minder dan vier geregistreerde
trektelposten bij de website www.trektellen.nl, punten van waaruit met enige regelmaat ervaren
vogeltrektellers systematische tellingen van alle langs en over die punten trekkende vogels uitvoeren.
Op 1 oktober 2016 gaan we, met de belangstellende nieuwe leden, zo’n trektelling bijwonen op de
zeetrektelpost bij Camperduin. Wat we daar gaan zien en/of horen, is bijna per definitie slecht
voorspelbaar, maar juist dat maakt vogeltrek observeren zo spannend. Afhankelijk van o.a.
weersomstandigheden kunnen we te maken krijgen met duizenden langstrekkende Spreeuwen,
Vinken, Veldleeuweriken en andere zangvogels, maar ook een uiteenlopende reeks van steltlopers,
eenden, roofvogels kunnen voorbij komen. Waait het hard vanuit het westen, dan zijn ook diverse
soorten ‘echte’ zeevogels te verwachten, waaronder jagers, Drieteenmeeuwen, Jan-van-genten en
wellicht zelfs stormvogels. De eerlijkheid gebiedt toe te geven dat er ook best een kans is dat er heel
weinig langstrekt… En ook dat het identificeren en tellen van de langs- en overvliegende vogels
eigenlijk geen beginnerswerk is. Niettemin zal het ook voor beginnende geïnteresseerden stellig
spannend zijn om eens te zien hoe zo’n zgn. ‘trektelling’ nu in zijn werk gaat en hoe de totalen op zo’n
Euro Birdwatch tot stand komen.
Op zaterdag 1 oktober worden de belangstellenden welkom geheten op het parkeerterrein bij
Camperduin om 8:00 door de excursieleider Maarten Platteeuw. Mocht u iets later komen, geen nood!
Begeef u vanaf het parkeerterrein zuidwaarts, langs het paviljoen Struin, tot aan de rand van het oude
duin. Daar ziet u aan de rechterzijde een bescheiden constructie op de zeereep staan. Dat is de telpost!

Zin in een gezellige dag vol lezingen en
leuke kraampjes? Kom dan naar:
De Noord-Hollandse Natuurdag:
zaterdag 19 november in Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.landschapnoordholland.nl onder
activiteiten.
De Sovondag: zaterdag 26 november in Ede.
Kijk voor meer informatie op de website
www.sovon.nl

Gezocht
Bij Intratuin Heerhugowaard wordt in
oktober de pilot ‘Leven in de tuin’ geopend.
In de shop vol nestkasten, voer,
insectenhotels, honing, planten enz. komt
ook een zogenaamd belevinghuis met
beeldschermen met filmpjes en ruimte om
informatie te delen en dingen te laten zien.
Ik ben hiervoor opzoek naar opgezette
vogels/mol/egel, nesten, veren, schedels,
verlaten wespennest e.d. Heb je iets leuks
dat we kunnen lenen of een leuk idee neem
dan even contact op met Miranda Zutt:
zuttmade@quicknet.nl 0634018274

- uit de nieuwsbrief van het burgerinitiatief-

Goed nieuws voor burgerinitiatief ‘bescherm de
natuur in het Geestmerambacht’
Op 14 april 2016 heeft het Burgerinitiatief een zienswijze naar Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord Holland gestuurd naar aanleiding van de “prealabele vraag” van het college van B&W van de
gemeente Langedijk om medewerking te verlenen aan de vestiging van Beachpark Geestmerambacht
vlak bij natuurgebied Kleimeer. Op en bij de aangelegde heuvel aan het Vlasgat in NNN-bestemd
gebied.
Ter onderbouwing van onze zienswijze hebben wij een “Beoordeling en ‘Second opinion’ Verkennend
natuuronderzoek en toetsing natuurwetgeving voor de aanleg van een ‘Beachpark’ in het
Geestmerambacht” laten uitvoeren.
Op 30 augustus 2016 heeft gedeputeerde staten besloten “vooralsnog” het initiatief om te komen tot een
Beachpark in het Geestmerambacht af te wijzen.De ontwikkelingen zijn in strijd met de doelstellingen
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS).
De Stichting Bescherm de natuur in het Geestmerambacht is zeer verheugd over dit besluit. Duizenden
mensen tekenden tegen dit plan, een stichting werd opgericht en diverse voorlichtingsacties gevoerd,
een Rapport met contra expertise werd naar de provincie gestuurd als reactie op de prealabele vraag
van de gemeente Langedijk. Met als prachtig resultaat dat de rust en de ruimte van het
Geestmerambacht voorlopig zijn gegarandeerd.
Voorlopig, omdat er nog een adertje onder het gras schuilt. Het besluit is "vooralsnog", oftewel er kan
nog een en ander uit de hoge hoed komen. Vooralsnog (....) is de natuur in het Geestmerambacht de
grote winnaar, waarvan vele mensen in de wijde omgeving van kunnen blijven genieten.
De inhoud van het besluit van Gedeputeerde staten zijn wel al opgevraagd maar nog niet ontvangen.
Zodra die op de website http://www.adventureparkgeestmerambacht.nl geplaatst kunnen worden
kunt u die raadplegen.
Onze dank gaat uit naar de vele blijken van ondersteuning, donateurs, Stichting Kleimeer en
Vogelwerkgroep Alkmaar/Schagen.

Oproep nieuwe penningmeester en excursiecommissie
Statutair zal Auke Burrie met ingang van maart 2017 aftreden als penningmeester en
daarmee dus ook het bestuur van de VWG verlaten. We zijn dan ook dringend op zoek naar
kandidaten / belangstellenden voor deze functie. Heeft u enige ervaring met het omgaan
met financiën en boekhouding en draagt u de VWG een warm hart toe? Dan wordt u van
harte uitgenodigd op deze functie te reflecteren bij de secretaris van de VWG, Maarten
Platteeuw, Kotterstraat 40, 1826 CE te Alkmaar maartenplatteeuw@hotmail.nl
Vanaf volgend jaar zullen Pierre van der Wielen en Erwin van Saane niet meer de organisatie
van de excursies van de VWG voor hun rekening nemen. Op de laatste Algemene
Ledenvergadering heeft Bert de Haan aangeboden deze leemte vanaf volgend jaar te willen
helpen opvullen. Het is echter verstandig om een tweede lid van deze commissie te trachten te
werven, teneinde taken beter te kunnen verdelen en ook elkaars vakantie op te kunnen vullen.
Wie heeft zin om Bert hierbij te ondersteunen? Geef je dan op bij Bert de Haan, Stellingmolen 10,
1823 GG te Alkmaar (email: gj.dehaan@zonnet.nl).

Frits Jan Maas, lid van onze Vogelwerkgroep, exposeert zijn prachtige schilderijen en keramiek
van vogels samen met zijn eveneens getalenteerde zussen in Texel. Een plaats waar veel
vogelaars in het najaar wel terecht komen. Dus neem eens een kijkje in Den Hoorn!

