Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Woensdag 19 maart 2014, aanvang 19.30 uur
Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vergadering d.d. 13 maart 2013 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Nieuw beleid (zie bijlage 3)
Financiën (zie bijlage 4)
a. Verslag 2013
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2014
e. Leden om instemming vragen voor een contributieverhoging
Jaarverslag redactie De Kleine Alk (zie bijlage 5)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie (zie bijlage 6)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep 2013 (zie bijlage 7)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2013 (zie bijlage 8)
Jaarverslagen lezingen en excursies 2013 (zie bijlage 9)
Voordragen nieuwe bestuursleden, bedanken aftredende bestuursleden
Rondvraag
Sluiting

Pauze
In 2013 maakte Pierre van der Wielen een tweetal mooie reizen waarvan hij jullie vanavond de plaatsjes laat zien.
In juni reisde hij met Dudeljotours, met o.a. Hans Dorrestijn, naar Griekenland om te genieten van al het moois op en
rond het Prespa- en Kerkinimeer. Niet alleen vogels maar ook vlinders, amfibieën en planten komen aan bod.
In het najaar van 2013 bezochten Pierre en Alma Sulawesi (voor de ouderen Celebes), één van de grotere eilanden in
Indonesië. Daarnaast verbleven ze kort op Ternate en Halmahera, twee eilanden in de Molukken. Deze eilanden hebben
diverse dingen gemeen maar voor hen aantrekkelijk omdat er veel vogels en zoogdieren leven die nergens anders ter
wereld voorkomen en dat die vaak ook nog relatief eenvoudig te zien zijn. Denk daarbij aan meer dan 10 soorten
ijsvogels, veel uilen en andere nachtvogels en de uiterst schattige spookdiertjes. Daarnaast zijn ze natuurlijk ook de
Maleo op gaan zoeken, de vogel die bij ons bekend werd door het boek van Marc Argeloo.

Bijlage 1
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 13 maart 2013 te Alkmaar
Aanwezig waren 52 leden, inclusief bestuur bestaande uit Harry Smit (voorzitter), Miranda Zutt-van der Made
(secretaris), Auke Burrie (penningmeester), Cees de Haan en Paul de Jong.
1.
2.

Opening. Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Afwezig met afbericht: Debby Doodeman, Jan Verkaik, Jannie Nijman, Cees Verkerke, Tom Damm, P. Regoort.
Mededelingen:
- Afgelopen januari heeft Kees Roobeek zijn verzameling jaargangen van De Kleine Alk (1 t/m 30)
aan het
regionaal archief aan de Bergerweg in Alkmaar aangeboden. Zij hebben dit aanvaard
en inmiddels zijn deze
jaargangen inclusief zijn Excelbestand van de index opgenomen in dit archief.
- Harry presenteert onze eigen folder, fraai vormgegeven door Jasper Hulleman. We gaan ze verspreiden bij
evenementen.
- We hebben hulp nodig voor verschillende evenementen. Harry doet een oproep.
- Pierre v.d. Wielen wordt bedankt voor het organiseren van een gevarieerd lezingenprogramma de afgelopen jaren.
- Maarten Platteeuw geeft een korte uitleg over het inmiddels gestarte atlasproject van Sovon. Hij legt ook het belang
van het invullen van waarnemingen in waarneming.nl uit. Zo telde hij zelf in het Geestmerambacht 70-80% van de
soorten zelf, maar kon dit aanvullen met waarnemingen van nog 18 soorten vanaf waarneming.nl. Denk bij het
invoeren niet alleen aan zeldzame soorten, maar juist ook aan de ‘gewone’ soorten en liefst ook met een broedcode
(balts, zang, nestvondst e.d.). Tevens doet Maarten een oproep voor hulp bij het tellen.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2012.
Jan Oostingh geeft aan dat er in Alkmaar langs de Hoevervaart kaalslag is gepleegd om een natuurlijke oever te creëren.
Jan heeft dit zelf aangekaart bij de gemeente Alkmaar, maar ook Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en Animo hebben
hierover contact opgenomen met de gemeente.
Jan Vrouwe mist bij punt 13 over de portokosten de opmerking dat de Vogelwerkgroep onafhankelijk wil blijven.
4. Jaarverslag Algemeen. Mart van Zweeden vraagt hoe het staat met het overleg met de gemeente Alkmaar. Dit
contact verloopt moeizaam, zeker nu er geen stadsecoloog meer is. Er vindt nog wel overleg plaats. Jan Vrouwe
meldt dat er een Woestijnhavik is gebruikt bij de opening van het nieuwe VVV kantoor. Zowel de
Roofvogelwerkgroep als de VWG hebben naar de krant toe en het VVV gereageerd. Tevens is contact gezocht met
Bruisend Alkmaar die over deze kwestie raadsvragen gaat stellen. Jan vertelt tevens dat er bij de Schelphoek onder
de brug maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat er stadsduiven gaan broeden. Hierin ondernemen we geen
actie.
5. Nieuw beleid
Jan Vrouwe vraagt of we nog activiteiten hebben tijdens de Nationale Vogelweek. Naast de Natuurdag op 11 mei is dit
niet het geval. Jan stelt voor een gierzwaluwexcursie te organiseren vanaf het Waagplein. Het bestuur geeft aan dat er
onder de leden weinig animo is om te helpen met dit soort activiteiten en zelf al actief zal zijn op de Natuurdag.
6. Financiën
Auke vertelt dat we het afgelopen jaar weer een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Hij bedankt de leden
die naast de contributie een extra bijdrage hebben gedaan. Er wordt gevraagd of de VWG al een ANBI status heeft.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als
algemeen nut beogende instelling (ANBI). De penningmeester gaat hiermee aan de slag. Auke meldt dat we over zijn op
internetbankieren. Jan Vrouwe meldt dat het hem tot tweemaal toe niet is gelukt geld over te maken naar de VWG en
vraagt om de naamstelling in De Kleine Alk te vermelden.
Volgend jaar zullen de uitgaven een stuk lager zijn omdat de website nu klaar is en er alleen hostingskosten (220,--)
moeten worden betaald. De inkomsten van ‘Alkmaar heeft vleugels’ drogen op, maar we verwachten nog wel wat
boekjes te verkopen tijdens de Natuurdag en publieksavond (we hebben er nog ongeveer 100). We streven ernaar het
tekort weg te werken, maar mocht er volgend jaar weer een tekort zijn dan zullen we moeten kijken of de contributie
omhoog moet. Jan Vrouwe suggereert Crowdfunding. Rob Struyk geeft aan dat als je volgend jaar de contributie wilt
verhogen je dat dit jaar moet besluiten.
Op 5 maart 2013 is de kas gecontroleerd door de kascommissie. Dirk van der Made en Hennie Palmers verlenen de
penningmeester decharge en worden door de voorzitter bedankt. Hennie Palmers treedt statutionair af als lid van de
Kascommissie en Arie Baas meldt zich aan.
7. Jaarverslag redactie De Kleine Alk. Geen opmerkingen. Harry bedankt de redactie.
8. Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie. Geen opmerkingen.
9. Jaarverslag IJsvogelwerkgroep. Geen opmerkingen.
10. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep. Geen opmerkingen. Harry bedankt beide werkgroepen voor hun
werkzaamheden.
11. Jaarverslag lezingen. Geen opmerkingen.
12. Jaarverslag excursies. Harry bedankt Erwin en nogmaals Pierre voor hun inzet.

13. Kilometervergoeding. Erwin geeft aan dat de kilometervergoeding aan de lage kant is met 15 cent per kilometer;
24 cent per kilometer zou dekkend zijn. Er wordt besloten de kilometervergoeding vast te stellen op 20 cent per
kilometer.
14. Rondvraag.
- Er is geconstateerd dat er in februari in de Geestmerambacht bewust met een speedboot van het recreatieschap zelf,
Smienten en ganzen zijn verjaagd door keer op keer door de groepen heen te varen. Het bestuur gaat in gesprek met
het recreatieschap.
- Ger Molenaar biedt aan om een buitenlandexcursie te gaan organiseren.
- Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de rigoureuze groenreconstructies en het onnodig opkronen van bomen in
plantsoenen in Alkmaar. Het ‘slopen’ van beplanting door de Groendienst is al diverse keren aangekaart door o.a. de
VWG en Animo. Rutger geeft een korte uitleg dat er geld vrij is gemaakt voor deze groenreconstructies en dat deze
na al dan niet een quickscan worden uitgevoerd. Het zou gaan om 0,9% van het Alkmaarse groen, maar het blijkt 9%
te zijn. Ook is aangegeven dat het opkronen van bomen volgens Europese regels tot 4,6 meter hoeft, maar dat 6 meter
wordt aangehouden omdat takken doorbuigen. In parken is dit natuurlijk volstrekt belachelijk. Er wordt voorgesteld
om als ‘prijs’ de ‘loden meeuw’ in te voeren. Het bestuur gaat in gesprek met de wethouder.
- Rutger geeft aan dat hij komend voorjaar vast wil starten met de inventarisatie van de Alkmaarderhout en vraagt om
hulp. Harry Smit en Maarten Platteeuw melden zich hiervoor aan.
- Verschillende leden storen zich aan de vele loslopende honden in de Geestmerambacht. Dit is vanaf 1 april niet meer
toegestaan en er wordt goed gehandhaafd.
- Harry sluit af met het bedanken van onze vrijwilligers met een Blauw druifje. De bezorgers: Conny Wubbels, Dirk
van der Made, Cees Roselaar, Bert de Haan, Cees de Haan, Luc Knijnsberg, Arie Baas, Pierre van der Wielen, Ger
Molenaar, Gerard Langedijk, Martin Dekker, Jan Stok, Carine Oosterhuis en Kees Roobeek. Jannie Nijman en Conny
Wubbels voor de verspreiding van De Kleine Alk. Tom Damm redactie en etiketten, Peter van Brandwijk voor de
vormgeving van De Kleine Alk, Coen de Rijk voor het beheer van de beamer, Erwin en Pierre voor het regelen van de
excursies en Pierre en Harm Niesen voor het regelen van de lezingen. Allen hartelijk dank!
Het bestuur gaat komend jaar door in de huidige bezetting. In 2014 zullen Harry Smit (voorzitter) en Miranda Zutt
(secretaris) het bestuur moeten verlaten. Harry doet een oproep aan de leden om na te denken of ze zich voor deze
functies beschikbaar willen stellen.
15. Sluiting

Bijlage 2

Jaarverslag algemeen 2013
Terugblik vanuit het bestuur op 2013

Dit is het laatste jaarverslag van de voorzitter en de secretaris. Het afgelopen jaar heeft wat bestuursactiviteiten betreft
vooral gestaan in het teken van de Honsbossche- en Pettemerzeewering, het beheerplan i.k.v. Natura 2000 van het
gebied rond de Putten en perikelen met de gemeente Alkmaar.
Om met het laatste te beginnen: de Vogelwerkgroep heeft samen met Animo en de KNNV een brief naar de
gemeenteraad gestuurd, waarin wij onze zorg (maar ook frustratie) uiten over het beheer van de natuur in Alkmaar.
Omdat onze klachten al jarenlang niet tot verbetering leidden, ondanks alle goed bedoelde beleidsnota’s, hebben wij
deze brief aan de raad gestuurd. Al snel kregen wij een uitnodiging voor een overleg op het stadhuis met twee
wethouders die not amused waren. Dat waren wij uiteraard ook niet, en het werd een pittig gesprek. Het gesprek heeft
geleid tot afspraken om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij het beheer maar ook bij
inrichtingsplannen.
Met de gemeente Alkmaar is verder overlegd over de uitwerking van de stadsvogelprijs. Dit heeft lang stil
gelegen, vooral omdat de gemeente Alkmaar op grote schaal het ambtenarenapparaat gereorganiseerd heeft. Met
woningbouwvereniging Van Alkcmaer zijn enkele locaties uitgezocht waar het zinvol is broedgelegenheid voor
Huismus en Gierzwaluw te maken in de Oud Overdie.
Samen met de IVN, KNNV, Stichting Oudorperhout en de molenaars van de Zeswielen organiseerden we de
eerste Alkmaarse Natuurdag. Naast veel excursies, waaraan ook verschillende leden en bestuursleden hun medewerking
verleenden, was er een markt georganiseerd. Helaas was het weer in de ochtend slecht, maar toen ’s middags de zon
doorbrak werd het gezellig druk. We ontvingen voor de organisatie van deze dag subsidie en maar liefst twee
wethouders kwamen de Molendag/Natuurdag openen.
De plannen rond de dijk (zoals we deze vroeger altijd noemden) hebben ons genoodzaakt om samen met de
Faunabescherming en Nelly van Brederode en Hans Roersma uiteindelijk bij de Raad van State beroep aan te tekenen.
Bij de plannen is onvoldoende rekening gehouden met o.a. verschillende vogelsoorten, en ook is de invloed van de
zandsuppletie op het zoet-zout gradiënt veel groter dan men ons in het plan heeft voorgeschoteld. De Putten zullen

verzoeten, wat tot een verlies van brakke natuur zal leiden, op wereldschaal een schaars habitat. Wij krijgen er een extra
strand c.q. hondenuitlaatplaats voor terug. Belangrijkste issue bij het beheerplan Abtskolk is wat ons betreft de
handhaving, tegenwoordig altijd de zwakste schakel.
De afgelopen twee jaar teert onze vereniging in op de reserves en dit is niet wenselijk. Al vele jaren is er geen
contributieverhoging geweest, maar daar wordt het nu wel tijd voor. We komen 4,00 per lid per jaar tekort. Het bestuur
stelt voor de contributie met ingang van 2015 te verhogen naar € 20,00. Uw instemming hiermee wordt gevraagd bij
punt 6e.
Terugkijkend op de 6 jaar die wij in het bestuur hebben gezeten kunnen wij tevreden constateren dat de
Vogelwerkgroep Alkmaar flink in ledenaantal is gegroeid. Jarenlang hadden wij rond de 200 leden, maar dit is
inmiddels gegroeid naar zo’n 270. Avonden met publiekstrekkers als Nico de Haan zullen daar zeker aan bijgedragen
hebben. Veel van deze leden hebben inmiddels onze excursies ontdekt getuige het groeiend aantal deelnemers. De
speciaal voor nieuwe leden georganiseerde excursie naar de Kleimeer was een groot succes en is voor herhaling vatbaar.
Het bestuur van de VWG kan gelukkig op volle sterkte verder gaan nu er zowel een voorzitter als een secretaris
gevonden is. De huidige voorzitter en secretaris treden namelijk af en zijn statutair niet herkiesbaar. Paul de Jong draagt
het huidige bestuur voor als voorzitter. Aangezien Paul statutair nog maar een jaar in het bestuur kan zitten, blijft de
noodzaak voor een nieuwe voorzitter urgent. Ook is er, mits de algemene ledenvergadering daarmee akkoord gaat, een
nieuwe secretaris gevonden.
Harry Smit (voorzitter)
Miranda Zutt-van der Made (secretaris)
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Nieuw beleid
• Excursie voor nieuwe leden en/of beginnende vogelaars handhaven; bijvoorbeeld naar Geestmerambacht,
Nachtzwaluwen, roofvogelexcursie.
• Organiseren van een vogelcursus in 2015
• Inventarisatie Alkmaar 2014 en 2015
• Verhogen van de contributie (zie voor toelichting Algemeen jaaroverzicht)

Bijlage 4

Financieel jaaroverzicht 2013
In 2013 kwamen er 30 leden bij, er waren 7 opzeggingen en helaas overleden er twee leden. De nieuwe leden heten wij
nogmaals van harte welkom. Het ledental is zodoende gegroeid naar 270.
De financiën ontwikkelden zich ongeveer als verwacht. Wel werd de verhoging van de posttarieven gevoeld, maar er is
nog een vooraadje zegels om de verhoging tijdelijk te ontgaan.
Er werd ca. € 1000,00 meer uitgegeven dan er binnenkomt, waardoor ons buffertje slinkt.
Mede omdat we in 2015 weer een boekje laten maken met de resultaten van de stadsvogeltelling stellen we voor de
contributie naar € 20,00 te verhogen in 2015.
Ons rekeningnummer is veranderd in NL 17 INGB 0002197346. We verzoeken iedereen die geen machtiging heeft
afgegeven om de contributie zelf over te maken. Wie dit 01-04-2014 nog niet heeft gedaan zenden we een verzoek per
email. In 2013 maakten al 10 leden de contributie voor 2014 over en 5 leden betaalden nog niet over 2013. In 2013
maakten 22 leden wat meer over dan de standaard contributie en daarmee is uw penningmeester erg blij. Er worden
voorbereidingen getroffen om als vereniging de ANBI status te verwerven. De vereniging hoeft dan geen belasting te
betalen over schenkingen en legaten van leden en biedt leden fiscaal voordeel bij schenkingen.
De nieuwe Atlas Broedvogels van Nederland van SOVON werd gesteund met € 250,00, waarbij wij op de pagina over
de Dwerggans zullen worden genoemd. Bij de Raad van State werd € 318,00 griffierecht betaald i.v.m. de beoogde
zandsuppletie voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.
De kascommissie bestond uit Dirk v.d. Made en Arie Baas.
Auke Burrie (penningmeester)

Inkomsten 2013

Euro

Uitgaven 2013

Euro

Contributies
4007,00
Sponsoring hapjes
43,80
Boekje “Broedvogels Alkmaar”
181,00
Rente
82,82
Bijdrage Gemeente Natuurdag 366,20
Excursie Limburg
1041,44

Lezingen
De Kleine Alk
Bestuurskosten
Porto
SVN, Sovon
Natuurdag en Publieksavond
Excursie Limburg
Website
Sponsor broedvogelatlas
Zaalhuur
Raad van State
Betalingsverkeer
Beamer

Totaal inkomsten 2013
Totaal inkomsten 2013
Saldo ING
01-01-2013
Saldo kas
01-01-2013
Spaarrek ING 01-01-2013
Saldo Triodo 01-01-2013
Totaal

5722,26
5722,26
3201,32
406,51
4500,00
8220,59
22050,68

Totaal uitgaven 2013

770,00
1380,45
334,17
972,00
52,40
563,70
1016,04
786,49
250,00
203,50
318,00
158,10
52,89
6857,74

Totaal uitgaven 2013
6857,74
Saldo
31-12-2013 2200,90
Saldo kas
31-12-2013
189,63
Saldo
31-12-2013 4509,40
Saldo bank
29-12-2013 8294,01
Totaal
22050,68

Begroting 2013
Inkomsten
Contributies
Boekjes
Rente
Tekort

4000,00
p.m.
100,00
500,00

Totaal

4600,00

Uitgaven
Lezingen
Zaalhuur
De Kleine Alk
Drukwerk
Porto en bank
SVN
Beamer
Bestuurskosten
Website
Onvoorzien

900,00
200,00
1500,00
200,00
600,00
25,00
75,00
500,00
400,00
200,00

Totaal

4600,00

Bijlage 5

Jaarverslag redactie van De Kleine Alk over 2013

In 2013 bestond de redactie uit Jan Stok (beeldmateriaal, scannen illustraties, fotobewerking), Miranda Zutt–van der
Made (redactie en coördinatie) en ondergetekende (coördinatie, hoofdredactie). Vaste medewerkers die materiaal
aanleverden waren Wim Schols (cartoon), Harm Niesen (aanleveren van teksten over lezingen), Erwin van Saane
(excursies) en Wim Bart Stoop (column Ogrut). Pierre van der Wielen is na de waarnemingenrubriek in nummer 4 van
2012 doorgegaan met het verzorgen hiervan. Jan Stok zorgde daarbij voor foto’s. Van Rob Monsees en Wilbert Kerkhof
werden teksten ontvangen voor de lezingen en excursies van de KNNV afdeling Regio Alkmaar. Evert Maarschall kon
dat door omstandigheden niet meer opbrengen en zijn naam stond ten onrechte nog in het colofon. De VWG-lezingen
en -excursies worden ook opgenomen in BLAD, het tijdschrift van genoemde afdeling van de KNNV en het IVN
Noord-Kennemerland.
Na het redigeren en achter elkaar zetten van de teksten en het bijeenzoeken en bewerken van de illustraties
ging alles weer naar Peter van Brandwijk (eventuele extra fotobewerking, vormgeving) en via Johan Bos (technische
controle) naar de drukker, waar Michael Abels van Finesse Druk er een drukklare pdf van maakte. Auke Burrie stuurt
dan de meest recente ledenlijst, waar ondergetekende adresetiketten van print. Jannie Nijman (coördinatie verzending)
of ondergetekende haalde de dozen met drukwerk op om samen met Connie Wubbels alles in enveloppen te doen en van
adresstickers te voorzien. Een aantal andere vrijwilligers zorgde vervolgens dat de leden het blad ook daadwerkelijk
krijgen.

Jannie Nijman heeft aangegeven te willen stoppen met dit werk, dat ze vanaf 2001 heeft gedaan. In nummer 4
verscheen daarom een oproep van Het Bestuur en daaraan heeft Lotty Faber gehoor gegeven. Jannie hartelijk dank voor
je enthousiasme en inzet de afgelopen jaren!
In 2013 verschenen vier nummers: de complete jaargang 31. Ook dit jaar verschenen alle nummers weer
ongeveer op tijd.
De vier nummers van deze jaargang waren over het geheel weer zeer gevarieerd. Er werd geschreven over
eigen onderzoek en waarnemingen (najaarslandtrek Bergen aan Zee, melanistische Fuut, Sperwerdrama, bleke Rietgors,
50 jaar Patrijzen, een trouwe gekleurringde Zilvermeeuw), broedvogelinventarisaties (IJsvogels, Kerkuilen, Steenuilen,
Oudorperhout, meeuwen in de stad, Alkmaarder Hout), projectinfo door derden (Jaar van de Patrijs, gezenderde
Grutto’s). Gemiddeld waren er twee excursieverslagen per nummer en steevast de cartoon door Wim Schols. Het
waarnemingenoverzicht is dank zij Pierre gelukkig weer een constante factor, en niet eenmalig gebleven, zoals in het
vorige verslag verwacht werd. Verder de gebruikelijke aankondigingen en oproepen, en ook weer enkele In memoriams.
Na het gedicht in de vorige jaargang, konden we in deze jaargang in ieder nummer een gedicht plaatsen, waarvan drie
van Hans Dorrestijn.
Nu de harde cijfers, waarbij het aantal pagina’s (inclusief de ruimte voor foto’s en andere illustraties)
gebaseerd is op de vier nummers van deze jaargang. De vette getallen geven aan dat het >20% boven het gemiddelde
vanaf 2000 ligt, de cursieve dat het daar >20% onder ligt.
Totaal 164 pagina’s, waarvan ca. 160 gevuld oftewel gemiddeld 41 pagina’s per nummer, 26 auteurs, 21
kortere of langere artikelen van gemiddeld 3,1 pagina’s (totaal 64,5 pagina’s), 18,5 pagina’s voor de waarnemingen
(maar wel weer vier afleveringen), 19,3 voor excursie- en reisverslagen en 22 voor oproepen en aankondigingen. Dit
alles was voorzien van 78 foto’s en dat is gemiddeld 19,5 per nummer. Verder nog 7 figuren, 8 tabellen, 4 cartoons en 2
andere tekeningen, waardoor het gemiddelde aantal illustraties per nummer op 22,8 lag. Sinds 2008 ligt dat nu op 24,2,
terwijl het slechts 13,3 was van 2000-2007. Over het algemeen een gemiddeld jaar.
Dank aan allen die dit jaar iets voor ons verenigingsblad hebben geschreven! Er zijn nog steeds onderwerpen
waar de leden weinig over horen, terwijl er wel degelijk iets over te melden is, zoals zeetrek-, watervogel- en ook
slaapplaatstellingen. Het blijkt dat we zelf geen tijd hebben gevonden om de enige jaren geleden gestarte series over
interessante vogelwebsites en over de telactiviteiten binnen ons werkgebied nieuw leven in te blazen. Hopelijk is er
iemand anders die dit op zou kunnen pakken. De bewonderenswaardige actie van Kees Roselaar om zijn (gedeeltelijk
systematische) waarnemingen vanaf 1962 te digitaliseren zal de komende jaargangen waarschijnlijk nog heel wat
artikelen opleveren. Dat mag echter niemand ervan weerhouden om aan ons blad te denken na inventarisaties, tellingen
of bijzondere waarnemingen en daar iets over te schrijven.
Tom Damm (hoofdredacteur)
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Jaarverslag van de Natuurwetenschappelijke commissie over 2013
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de inventarisatie van de stadsvogels van Alkmaar in
2014. Als start is in 2013 de Alkmaarder Hout geïnventariseerd door een aantal leden. Verder zijn de meeuwen in
Alkmaar geteld, gegevens die ook nodig zijn voor het Vogelatlas project van Sovon. Voor leden die nog niet zoveel
ervaring hadden met het inventariseren van vogels is er een cursus georganiseerd. In twee avonden zijn de kneepjes van
het vak uitgelegd. Met Sovon is afgesproken dat wij het Autocluster programma kunnen gebruiken, wat ons zeer veel
tijd bij de uitwerking gaat schelen. Alle 27 telgebieden die wij in 2014 willen inventariseren zijn inmiddels bemensd.
Van te voren is rekening gehouden met het feit dat twee parken (Egmonderhout en Oosterhout) niet in 2014
geïnventariseerd konden worden. Deze twee parken zijn in 2004 namelijk door adviesbureau Van der Goes en Groot
gedaan in opdracht van de gemeente Alkmaar. En wij vermoedden dat wij onvoldoende mensen zouden kunnen vinden
om ook deze twee parken nog te inventariseren. Deze komen in 2015 aan de beurt. Maar mochten er liefhebbers zijn….
Harry Smit, Tom Damm

Bijlage 7

Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2013

Net als in 2012 kwamen vanaf 1 januari via waarneming.nl diverse meldingen binnen. Vooral uit Bergen en Heiloo. De
vorst viel in op 10 januari. Vanaf die dag telde De Bilt zeventien opeenvolgende vorstdagen (minimumtemperatuur
lager dan 0,0 °C). Op 14 januari was de eerste ijsdag (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C) in een reeks van in totaal
twaalf ijsdagen. Na een heldere nacht op 16 januari werd boven een vers sneeuwdek een temperatuur van -18,0 °C
gemeten in Herwijnen. Op 27 januari viel de dooi in.
Ook februari was een koude maand met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 1,7 °C tegen 3,3 °C normaal.
Omdat het 's nachts vaak licht vroor, liep het totale aantal vorstdagen deze winter op tot 44. Normaal telt een winter 38
vorstdagen. Daarna kwam de koudste lente in ruim 40 jaar.
Alle drie de afzonderlijke maanden verliepen koud. Op sommige dagen was het extreem koud met temperaturen die vijf
tot tien graden beneden het langjarige gemiddelde lagen. Op 13 maart kwam het op veel plaatsen in ons land nog tot
strenge vorst (minimumtemperatuur tussen -10,0 en -15,0 °C).
De lente diende zich eindelijk pas aan rond het midden van de maand april. Op de 14e werd in De Bilt voor het eerst na
de winter de grens van 20,0 °C bereikt ('warme dag').
Het totale aantal vorstdagen tussen maart en mei bedroeg er 28 tegen twaalf normaal. Bron: seizoensoverzichten KNMI
2013.
Werkzaamheden
Samen met de leden van de IJsvogelwerkgroep waren ook dit jaar de mensen van de gemeente Alkmaar weer erg actief
en werden de bestaande wanden gefatsoeneerd. Op 1 maart deden Hans Schouten, Peter Stoop, Sipke Gonggrijp en ik
een rondje Egmond-Heiloo. Er werd een IJsvogel gespot langs de Zeeweg. Hoopgevend. De Oudorperpolder is door
Hans aangepakt. Victor van der Valk heeft begin februari het wandje in de Kleimeer geschoond. Dook Vlugt kon
melden dat er in Bergen ook wat wanden waren geschoond. In verband met de kleine populatie zijn alleen de meest
kansrijke territoria nagelopen.

Gemeente Alkmaar
Dit jaar heeft op de Hortus Alkmaar een stel IJsvogels gebroed. Op 5 maart zag ik hier de eerste IJsvogel.(Tim Zutt al
even eerder), pas de 2e week van april was het stel compleet. Helaas werden ze maar tot begin juni veel gezien. Daarna
werd het stil. Mogelijk is er maar één nest grootgebracht. Pas vanaf eind augustus kwam er af en toe weer een IJsvogel
op bezoek. Ook de Sperwer in het bosgedeelte net aan de andere kant van het hek heeft weer met succes jongen
grootbracht.
De andere locatie in Alkmaar waar een paar IJsvogels de winter doorbrachten was de Egmonderhout. Het gehele
voorjaar zijn gezien en gemeld. In het begin werden ze vaak aan de oostkant van het park gezien, en daarna meer aan
de westzijde. Broedpogingen in een wortelkluit, aan beide zijden van het park zijn waarschijnlijk verstoord. Waar ze
uiteindelijk hun jongen grootbrachten is niet helemaal duidelijk geworden. Aan de noordkant achter de Vrijheidskerk
hield het stel zich vaak op. Maar aan de zuidkant bij het honkpad waren ze ook regelmatig. Jan Gerardus zag zelfs
meerdere keren in maart een stel baltsen langs de N. Beetskade. 19 augustus zag Merel Leende er dicht bij deze plek
aan de Bergerringvaart ook twee. Dat is dicht bij de oude stadskwekerij.
Heel hoopgevend was een melding van Gerard Bijman op 27 maart bij het vijvertje achter de kruidentuin in de
Rekerhout. Daarna niets meer.
In augustus zag Victor van der Valk steeds IJsvogels bij een nieuwe wand bij Koedijk.
Gemeente Bergen
Via diverse mensen, waaronder Jan Stok en Carina Oosterhuis, zijn aan mij mondeling in het vroege voorjaar
waarnemingen doorgegeven. Jan had deze keer al op 1 januari een waarneming. Ook via Floor/Rob Monsees werden
begin maart meldingen doorgegeven. Mogelijk is er ergens onopvallend gebroed.
Gemeente Heiloo
Cees Welsing gaf eind maart een waarneming door van een IJsvogel aan de zuidwest kant van het Heilooërbos. Helaas
geen meldingen binnen de datum grenzen. Hoewel Arjen Dekker en ik tussen de datumgrenzen regelmatig hebben
gepost kon er geen IJsvogel worden genoteerd.
Gemeente Langedijk
Na en tijdens de vorstperiodes kwamen er toch af en toe meldingen door uit de Kleimeer. Daar is echter geen
territorium vastgesteld. Heel interessant waren meldingen van vissers op ‘t Waartje. Deze meldingen werden via Ger
Molenaar doorgegeven. Data ontbreken echter, maar de kans is groot dat daar een paar gezeten heeft. Herman
Wolfswinkel die daar ook BMPtellingen doet kon het helaas niet bevestigen.
Gemeente Heerhugowaard/Obdam.
Pas in september kwam via Cees Verkerke een ijsvogelmelding binnen.
Gemeente Castricum

Vreemd genoeg is hier in de broedtijd niets gesignaleerd. Op het ringstation zijn dit jaar 11 t.o.v. 2 van vorig jaar
geringd. (med. Luc Knijnsberg) Een duidelijke toename. Vanaf augustus worden IJsvogels gemeld uit het duingebied en
met name bij de Karpervijver (op 5 september een paartje door A. Dekker).

Overzicht broedparen per gemeente van 1999 tot en met 2013
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Het aantal waarnemingen binnen de datumgrenzen in ons werkgebied (van 1 april tot 15 mei) op
www.waarneming.nl waren er 6 tegenover 3 meldingen van vorig jaar. De waarnemingen betroffen twee
gebieden. De Beverkoog en rond de Egmonderhout.
Aan de hand van de resultaten kom ik tot het bovenstaande overzicht waarbij kan worden geconcludeerd dat
2013 iets beter is geweest voor de populatie dan 2012: drie, mogelijk 4vier territoria.

Dankwoord

Ik wil iedereen die heeft geholpen met het onderhouden en maken van wanden, doorgeven van
waarnemingen, het monitoren en het insturen van foto’s hartelijk bedanken.
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o., postadres R. Polder, Westerweg 232, 1815 JK Alkmaar, r.polder1@hetnet.nl
Rutger Polder
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Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2013
Voor het 19e jaar heeft de roofvogelwerkgroep onderzoek gedaan in de duinen tussen Camperduin en Egmond aan Zee
naar het broeden van dagroofvogels. Het gebied ten zuiden van dit stuk duin, tot Wijk aan Zee, is wederom onderzocht
door de roofvogelwerkgroep van VWG Midden Kennemerland (de zuidgroep). Het gezamenlijke verslag is eind
november verschenen.
Hieronder alleen de resultaten voor het gebied tussen Egmond aan Zee en Camperduin:
Wespendief
één broedgeval dit jaar in Schoorl met twee uitgevlogen jongen.
Havik
dit jaar waren er acht territoria, waarvan vijf succesvol. Er vlogen in totaal slechts zeven jongen uit.
Ter vergelijking, in het topjaar 2001 hebben we 31 uitgevlogen juvenielen vastgesteld in het
noordelijke gebied.
Sperwer één broedgeval, met vier uitgevlogen jongen.
Buizerd tien bezette territoria, slechts drie broedgevallen (in 2012 acht), één in Bergen en twee in Schoorl, vijf
uitgevlogen jongen. In het gebied tussen Wijk aan Zee en Egmond aan Zee zijn tien broedgevallen en
16 uitgevlogen jonge buizerds vastgesteld.

Torenvalk
mogelijk een broedgeval in een nestkast noord van Egmond aan Zee, drie juvenielen.
De meeste juvenielen van de vijf soorten roofvogels zijn geringd.
Hieronder een overzicht van vastgestelde territoria in het duingebied van Schoorl, Bergen en Wimmenum over de jaren
dat er onderzoek is gedaan door de roofvogelwerkgroep.
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Deelnemers aan het onderzoek:
Paskal Marnette (klimmer), Jacos Jes, Kees Keijzer, Ben van Wees, Maarten v.d. Kamer,
Paul de Jong, Pieter Korstanje, Kees Klaij, Sander Schagen, Carina Oosterhuis,
Giel v.d. Pluijm, Antoine de Reus, Gerrit Stam, Jan Stok en Dook Vlugt.
Dook Vlugt
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Jaarverslag lezingen 2013
Zoals gebruikelijk werden er ook dit jaar weer negen lezingen in het vertrouwde buurthuis “De Eendracht” aan de
Papaverstraat 9 in Alkmaar. Waar Hennie op onnavolgbare wijze de meute vogelaars in bedwang houdt en van de
broodnodige versnaperingen voorziet. En waar Coen vastberaden voor een soepele presentatie met computer en beamer
zorgt.
In januari startten we met een lezing van Michel – en Brenda – Veldt over Australië, veel verder weg en
exotischer kan het niet. De februari-lezing over Marokko van Harm Niesen leverde behalve vogels onvermijdelijk ook
veel plaatjes van libellen op. Na de jaarvergadering in maart lieten Erwin van Saane en Hans Brinks ons genieten van
respectievelijk bijzondere vogels op Lesbos en van vogels dicht bij huis, in Noord-Holland. In april nam Roelf Hovinga
ons mee naar een plaats waar weinigen van ons zich gewaagd hebben: het noorden van Iran. Terecht kregen daarbij niet
uitsluitend vogels zijn aandacht, maar ook cultuur, vlinders en planten. Het seizoen werd in mei besloten met de
gebruikelijke potpourri van wat de leden zelf tijdens hun reizen hadden weten te fotograferen.
Het nieuwe seizoen ging van start met een lezing van Phil Koken over de Verenigde Staten, van Florida tot en
met Alaska, met vooral prachtige opnamen van walvissen en vogels. In oktober hield Steve Geelhoed een lezing over
zijn reis met het onderzoekschip Polarstern naar het uiterste zuiden van deze aardbol. We kregen een beeld van de
verspreiding van vele Antarctische zeevogels, waarbij natuurlijk de vele soorten albatrossen de meeste indruk maakten.
En ook hier de nodige aandacht voor walvissen. In november stond de Pacific Odyssey van Laurens Steijn op het
programma. Prachtige tropische eilanden met zeer exotische vogelsoorten. En als afsluiting van 2013 vanzelfsprekend
onze volstrekt unieke Jan Stok. Met een wel zeer afwisselende presentatie over soorten in en om het huis, zijn excursies
in Nederland, Falsterbö en Spitsbergen. Inclusief bewegende beelden van zijn geheimzinnige nachtcamera, die onder
andere een Vos en een Bunzing wist vast te leggen. Zoals meestal varieerde het aantal bezoekers van slechts een 25-tal
tot een meer dan afgeladen huis vol tijdens de Jan Stok-lezing.
Harm Niesen

Jaarverslag excursies 2013
In 2013 stonden er 11 excursies op het programma. De bestemmingen waren de volgende: rondje Noordkop, Zeeland,
Zuidpier e.o., twee dagen Limburg, Texel (tweemaal), Lauwersmeer, Makkummer- en Workummerwaard, vaartocht
Biesbosch, Oostvaardersplassen en de Friese Waddenkust.
Eén excursie is niet doorgegaan: Zuidpier e.o. in verband met de vele regen die dag in combinatie met dat deze
excursie volledig buiten de auto’s plaatsvindt. Bij de overige excursies was het weer redelijk tot goed, al waren ze tot in
juni koud te noemen. Zelfs bij de Lauwersmeer excursie in juni waren de handschoenen nog nodig. Alle excursies
waren geslaagd te noemen afgaande op de doorgaans positieve reacties.
De belangstelling voor de excursies was hoger dan ooit. Het gemiddelde over de 10 excursies is 19,7
deelnemers. In 2011 was dat 14,3 en 2011 12,2. De deelnemersaantallen lagen tussen de 14 en 27 personen. De
afgelopen paar jaar zijn er veel nieuwe leden en flink deel daarvan weet de weg naar de excursies te vinden. De
bestemmingen die de meeste deelnemers trokken waren de vaartocht door de Biesbosch met 27 en de
Oostvaardersplassen met 25 deelnemers. Het laagste aantal deelnemers was voor Zeeland, 14, maar ook dat is een mooi
getal te noemen en licht op het gemiddelde over heel 2012. Het aantal deelnemers lag bij de overige excursies tussen de
16 en 24.
Sinds de jaarvergadering wordt er voor de automobilisten gerekend met een kilometervergoeding van € 0,20.
Hierover hebben we geen vragen of opmerkingen ontvangen en dit bedrag zullen we ook in 2014 hanteren.
De excursies werden op volgorde van datum geleid door Pierre van der Wielen, Paul de Jong, Jan Stok, Marco
Witte, Mart van Zweeden, boswachter Thomas van der Es en Rutger Polder.
Allemaal hartelijk bedankt!
Erwin van Saane, Pierre van der Wielen

Ledenmutaties
opgezegd 2013
Rob Strietman
Joanne van Slooten
Jord Ingenbleek
Marc Adelaar
Jan van Gorcum
A.R.S. Rybarzcyk
Thijs Udo

Overleden 2013
Wouter Koelemaij
Arie Tamis

Nieuwe leden 2013
Theo Wijnker
Tineke Broersen
Daan van Egmond
Jan Slink
Lotty Reuver
Thea v. Voorthuizen-Pot
Martin van Benten
Annelies Zeegers
Marcel Piek
Nouniani Siliakus
Marinco Lefevere
Ineke Burrie

Frits Porck
Henk van der Meiden
Jan Schooneman
Martin Elout
Nico Driehuis
Nico Hoek
Ina Braas
Klaas Bart
Sancia Baas-Linnenbank
Ries IJsseldijk
Marian van Leeuwen
Marjan Dekker

Patricia Carroll
Marian Steffens
Mevr. M. Tromp

Gertruud Lenssen
Marcus Briet
Marco de Plot
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