Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Woensdag 15 maart 2017, 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.
15.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel investering in benadering jeugd via ‘Reuzenalk’ (toelichting voorzitter)
Notulen vergadering d.d. 16 maart 2016 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Financiën
a. Financieel jaaroverzicht 2016 (zie bijlage 3)
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Voorstel De Kleine Alk in kleur
e. Voorstel investering in benadering jeugd via ‘Reuzenalk’ (toelichting
voorzitter)
d. Begroting 2016
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2016 (zie bijlage 4)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2016 (zie bijlage 5)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2016 (zie bijlage 6)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2016 (zie bijlage 7)
Jaarverslag lezingen 2016 (zie bijlage 8)
Jaarverslag excursies 2016 (zie bijlage 9)
Afscheid penningmeester benoeming Peter van der Berg als nieuwe penningmeester
Rondvraag
Sluiting

Pauze
Na de pauze zal Pierre van der Wielen ons nog vergasten op een verrassende lezing
met lichtbeelden. Hem kennende zullen daarbij ongetwijfeld nog wel wat interessante en zelden geziene vogelsoorten uit ver gelegen landen de revue passeren.
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Bijlage 1

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden
op 16 maart 2016 te Alkmaar
Aanwezig waren c. 45 leden, inclusief bestuur bestaande uit Sara Licher (voorzitter),
Maarten Platteeuw (secretaris), Auke Burrie (penningmeester), Rob Struyk en Jan
Gerhardus.
1. Opening. Sara Licher opent de vergadering.
Afwezig met afbericht: Jan Slink, Annelies Zeegers en Miranda Zutt.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een brief binnengekomen van het voormalige bestuur van het voormalige Natuurmuseum Westflinge uit Sint Pancras, waarin aan de VWG een subsidie van
€ 5000,-- wordt toegekend op basis van het door de VWG ingediende voorstel om
aantrekkelijke, interactieve en educatieve informatiepanelen aan te (laten) brengen in
delen van het openbare groen in Alkmaar. De subsidie is inmiddels verleend en het
bestuur gaat ermee aan de slag.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2015
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden zonder verder commentaar goedgekeurd.
4. Jaarverslag Algemeen
Over de kwestie Geestmerambacht-Kleimeer worden geen opmerkingen geplaatst.
Naar aanleiding van de opmerkingen betreffende de inmiddels afgeronde ‘versterking van de zwakke schakel’ Hondsbossche en Pettemer Zeewering vraagt Jan
Vrouwe aan de vergadering wat hier nu eigenlijk wel en niet bereikt is door het verzet van de Vogelwerkgroep en de Faunabescherming tegen deze werkzaamheden.
Harm Niesen geeft uitleg over wat er nu precies gebeurd is in termen van (niet-werkende) compensatie (met speciale bekleding uitgeruste strekdammen bij Callantsoog
blijken helemaal geen zinnig alternatief substraat voor bodemfauna op te leveren.
We zijn volledig met het spreekwoordelijke kluitje in het riet gestuurd… Jan vraagt,
ook meer in zijn algemeenheid, om eens thematische discussie- en/of informatieavonden te houden om wat meer in de diepte met elkaar op beschermingsvraagstukken in de regio in te gaan. Het bestuur neemt deze suggestie mee.
Over de meeuwen in de stad en het hoger beroep dat de gemeentes Leiden, Haarlem en Alkmaar hebben aangetekend tegen de intrekking van de ontheffing Flora- en
faunawet (waardoor ze geen meeuweneieren meer mogen rapen, spoelen of vernietigen) en dat dient op 14 april a.s., merkt Harm Niesen op dat ook de Faunabescherming als belangrijke partij moet worden genoemd, in feite nog prominenter op het
front actief dan de VWG.
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De steun van de VWG aan het verzet van de Stichting Heilloze Weg tegen de plannen voor een nieuwe afslag van de A9 bij Heiloo wordt kort genoemd.
Er wordt gevraagd naar het waarom van het niet doorgaan van de eerder door het
bestuur beloofde vogelcursus. Dit wordt, vooral door nieuwe leden, namelijk niet
alleen gezien als een methode om de vogels (beter) te leren kennen, maar ook (naast
de georganiseerde excursies) als een mooie gelegenheid om meer contact te leggen
tussen de leden. Het is dit jaar niet doorgegaan, omdat er vanuit de KNNV (waar
aanvankelijk de behoefte aan de cursus vandaan kwam) uiteindelijk geen belangstelling bleek te bestaan. Ter vergadering blijkt dat er binnen de VWG wel degelijk behoefte aan een vogelcursus te bestaan. Het bestuur besluit voor volgend jaar dan wel
een cursus op poten te zetten. Combinaties met inventarisaties worden daarbij dan
onderzocht. Sowieso is de excursie voor nieuwe leden een jaarlijks terugkerend evenement.
De publicatie van de stadsvogelinventarisatie van 2014 in het jaar 2015 is uiteraard
één van de belangrijkste activiteiten van het jaar geweest.
Naar aanleiding van de vermelde samenwerking tussen de VWG en de golfclub van
de Sluispolder wordt gemeld dat er daar inmiddels een ijsvogelwandje is geplaatst.
Ook wordt gemeld dat op 19 maart 2016 begonnen gaat worden met een maandelijks
uit te voeren vogeltelling langs een vaste route over de baan, in samenwerking tussen tenminste één ervaren VWG’er en één of meer belangstellende leden van de
golfclub.
5. Financieel jaaroverzicht
De contributie is iets omhoog gegaan, evenals (in enige mate) de subsidies. Ook de
uitgaven zijn enigszins gestegen. Er zijn 15 nieuwe leden, maar we zijn ook weer
enkele leden kwijt geraakt. De portokosten zijn voor twee jaar afgeboekt.
Jan Vrouwe vraagt waarom het minimale sponsorbedrag voor een soort voor in het
stadsvogelboekje zo hoog was. Was het niet slimmer geweest om dat lager te stellen,
daardoor meer keuze te bieden en ook meer mensen te binden? Ger Molenaar vindt
dat klagen achteraf wat te gemakkelijk is. Rob Struyk geeft aan dat de keuze voor
het bedrag een wel afgewogen keuze is geweest.
Hennie merkt op dat de zaalhuur incorrect berekend is: het sommetje klopt niet en
zou op € 168,-- moeten uitkomen.
De kascommissie, bestaande uit Rutger Polder en Ger Molenaar, verleent goedkeuring. Ger Molenaar treedt af en wordt voor volgend jaar in de nieuwe kascommissie
vervangen door Mart van Zweeden, die dus Rutger Polder gaat assisteren.
Jan Vrouwe merkt nog op dat overwogen kan worden om ‘overgebleven’ geld weer
aan de leden terug te geven. Hier komt geen reactie uit de zaal op.
Begroting
Met betrekking tot de begroting merkt Kees Roselaar op dat de bankkosten (met
€ 350,--) meer dan verdubbelen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Auke Burrie
heeft hier niet ter plaatse een antwoord op en dit zal dus nog moeten worden uitgezocht.
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Corrie merkt op dat voor het komende jaar waarschijnlijk geen portokosten nodig
zijn.
Auke merkt tenslotte nog op dat er € 400,-- inkomsten zijn geweest vanuit de gemeente Bergen als tegemoetkoming voor de door Kees Roobeek uitgevoerde inventarisatie van het Bergerbos plus nog eens € 300,-- van het Shell Vrijwilligersfonds,
ook via bemiddeling van Kees Roobeek.
6. Jaarverslag redactie De Kleine Alk
Mart van Zweeden merkt op dat vorig jaar ook digitale versies van De Kleine Alk
beschikbaar waren en dat die er heel goed uitzagen. Er wordt voorgesteld om een
oproep in De Kleine Alk te plaatsen om leden over te halen over te stappen op die
digitale versie, teneinde druk- en portokosten uit te sparen.
Overigens wordt er ook op aangedrongen om alle voorgaande jaargangen ook te
digitaliseren en als zodanig beschikbaar te stellen.
7. Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie
Harry Smit ontvouwt het plan om in 2016 (vooral ook gezien de prangende actualiteit rond het gebied) de Kleimeer weer eens netjes op broedvogels te inventariseren.
Hij doet een oproep voor 1 à 2 extra participanten.
8. Jaarverslag IJsvogelwerkgroep
Geen opmerkingen. Rutger Polder wordt bedankt voor zijn inspanningen.
9. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep
Geen opmerkingen. Dook Vlugt wordt bedankt voor zijn inspanningen.
10. Jaarverslag lezingen
Geen opmerkingen op het verslag. Harm Niesen wordt bedankt voor zijn inzet.
Jan Vrouwe merkt op dat te druk bezochte lezingen (laatst telde hij niet minder dan
76 belangstellenden voor een overigens zeer interessante lezing) wellicht een risico
betekenen in geval van bv. brand of andere calamiteit. Bert de Haan geeft aan dat hij
altijd oplet dat er niet te veel mensen binnen zijn en dat hij de ligging van de nooduitgangen goed uitlegt en laat zien. Er is geen sprake van onverantwoordelijke situaties. Hennie stuurt eventueel te veel aan belangstellenden naar huis.
11. Jaarverslag excursies
Geen opmerkingen. Pierre van der Wielen en Erwin van Saane worden bedankt voor
hun inspanningen. Beiden hebben aangegeven na dit jaar te stoppen met het organiseren van de excursies. Bert de Haan biedt zich aan om het stokje volgend jaar over
te gaan nemen. Er moet dan nog gezocht worden naar een tweede persoon om hem
te ondersteunen.
12. Rondvraag
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Er komt de opmerking van een lid dat hij zich ‘te laat’ zou hebben aangemeld voor
een excursie en daardoor niet meer mee kon, maar dat hij zich niet eerder had kunnen aanmelden omdat de aankondiging nog niet in De Kleine Alk zou hebben gestaan. Hierop wordt gereageerd dat de bewuste excursie dan toch ook al in een eerder nummer moet hebben gestaan. Alma Leegwater zegt dat in een voorkomend geval men zich dan toch moet opgeven voor de ‘wachtlijst’ voor het geval er nog mensen op het laatste moment afzeggen.
Harry Smit merkt op dat ook Auke Burrie met zijn laatste termijn als penningmeester bezig is en dat het bestuur dus langzamerhand op zoek zal moeten naar een kandidaat penningmeester.
Jan Vrouwe wijst op de diverse problemen die de VWG met de gemeente heeft en
vindt eigenlijk dat de VWG (eventueel samen met andere natuurorganisaties) erop
zou moeten aandringen dat er (weer) een stadsecoloog wordt aangesteld. Uiteraard
kan de VWG hier helemaal geen druk op uitoefenen, maar het gevoelen wordt wel
gedeeld.
Nogmaals wordt aangedrongen op meer draagvlak voor een digitale versie van De
Kleine Alk voor iedereen, naar het model van Gevleugeld Nieuws.
Jan Oostingh stelt voor alle politieke partijen in de regio / gemeente separaat te benaderen met een flyer of iets dergelijks waarin onze doelstellingen en activiteiten
worden samengevat, om op die wijze meer draagvlak op dat niveau te creëren voor
vogels en natuur in ons werkgebied. Denk hierbij aan de gemeentes Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk.
Er wordt medegedeeld dat VWG (samen met Stichting Oudorperhout) medewerking verleent aan het initiatief van De Karavaan om op 20 maart 2016 met een fietstocht de grutto weer welkom te heten in het boerenland.
Alma Leegwater doet de oproep om voortaan na afloop van een lezingenavond in
gezamenlijkheid (vele handen maken licht werk) de stoelen en de tafels weer op te
ruimen.
13. Bedanken overige vrijwilligers
Alle vrijwilligers worden bedankt, redactie De Kleine Alk, bezorgers De Kleine Alk,
Kascommissie etc.:
• De medewerkers van De Kleine Alk: Tom Damm en Miranda Zutt-van der
Made (redactie, stickers), Jan Stok (fotoredactie), Peter van Brandwijk
(vormgeving) en Johan Bos.
• Conny Wubbels en Lotty Faber (coördinatie van verspreiding).
• Onze trouwe bezorgers: Kees Roselaar, Jan Stok, Dirk van der Made, Arie
Baas, Bert de Haan, Cees de Haan, Luc Knijnsberg, Gerard Langedijk, Ger
Molenaar, Martin Dekker, Carina Oosterhuis, Pierre van der Wielen, Alma
Leegwater en Kees Roobeek.
• Kascommissie bestaande uit Ger Molenaar en Arie Baas.
• Hennie wordt bedankt voor de gastvrijheid en gezelligheid.
Sluiting om 20:25.
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Bijlage 2

Jaarverslag algemeen 2016
Terugblik vanuit het bestuur op 2016
Geestmerambacht en Kleimeer
De kwestie rondom de plannen voor aanleg en exploitatie van het ‘Beachpark
Geestmerambacht’ midden in het recreatiegebied Geestmerambacht en op slechts
een steenworp afstand van het natuurgebiedje Kleimeer heeft ons als bestuur van de
Vogelwerkgroep ook in 2016 bezig gehouden. We hebben dan ook deelgenomen aan
een activiteit van de Stichting burgerinitiatief ‘Bescherm de natuur in het Geestmerambacht’, gericht op het vestigen van de aandacht van het bezoekende publiek
op de bedreigingen van dit plan voor de natuur in dit stukje Nationale Netwerk Natuur. Namens de VWG heeft Sara Licher excursies voor belangstellenden geregeld
door leden van onze vereniging.
De dreiging is nog niet van de baan, ook al is de aanvraag voor de eerste deelvergunning ingetrokken. Inmiddels is door de Grontmij een rapport gepresenteerd over
de inventarisatie van de wettelijk beschermde natuurwaarden op en in de onmiddellijke omgeving van het geprojecteerde ‘Beachpark’. Hierin zijn ook opgenomen de
vroegere inventarisaties door de VWG van de broedvogels van het nabijgelegen
Kleimeer, waarbij wel is aangetekend (en dat strekt niet tot ons voordeel…) dat die
gegevens ietwat gedateerd waren. Voornaamste troef lijkt nu nog het feit dat het ene
paartje Roerdompen van ons favoriete rietgebied ook regelmatig langs de oevers van
het meer in de Geestmerambacht foerageert. Dat het überhaupt de stelselmatig toegenomen menselijke druk op het rietgebied is, vanuit alle windrichtingen, die de
broedvogels van het rietgebied steeds meer onder druk zet, lijkt uit beeld te verdwijnen… In 2016 hebben leden van de VWG een nieuwe broedvogelinventarisatie van
het Kleimeer uitgevoerd, mede om beter gesteld te kunnen staan voor vragen ten
aanzien van de gedateerdheid van de tot dusver gebruikte gegevens. Hiervan is verslag gedaan.
Het door de Grontmij gepubliceerde rapport over de inventarisatie van de wettelijk
beschermde natuurwaarden op en in de onmiddellijke omgeving van het geprojecteerde ‘Beachpark’ (de tokkelbaan) is beoordeeld door het ecologisch bureau Van der
Goes & Groot. Verder is de gemeente Langedijk nu aan het lobbyen om het burgerinitiatief ‘Bescherm de natuur in het Geestmerambacht’ af te schilderen als een one
issue-clubje met als enig oogmerk het in diskrediet brengen van de gemeente. Vandaar dat de club zich nu ook actief gaat profileren voor meer rust en minder loslopende honden (alsmede meer toezicht daarop) in de voor verstoring meest kwetsbare
delen van het recreatiegebied.
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Op de Startnotitie Bestemmingsplan Buitengebied Langedijk, het plan dat uiteindelijk het excessieve recreatieve gebruik van Geestmerambacht mogelijk moet gaan
maken, heeft het bestuur namens de Vogelwerkgroep een zienswijze ingediend.
Hoofdstrekking van die zienswijze is dat het gehele gebied van Geestmerambacht en
Kleimeer de officiële status van Nationaal Netwerk Natuur (vroeger Ecologische
Hoofdstructuur, EHS, geheten) heeft, hetgeen betekent dat nieuwe (neven)bestemmingen de natuurdoelstelling van deze aangewezen arealen niet in de weg mag zitten. De recreatie is medegebruiker en geen hoofdgebruiker van dit deel van het buitengebied.
Inmiddels is er een voorlopige beslissing van de provincie dat de geplande tokkelbaan in het Geestmerambacht (NW-zijde van de grote plas) niet doorgaat. Bestemmingen voor NNN (Nationaal Netwerk Natuur, vroeger Ecologische Hoofdstructuur
genoemd)-gebieden worden heroverwogen. Dan zou echter de bestemming wellicht
toch alsnog kunnen veranderen. Als de provincies ineens alle natuurverantwoordelijkheid krijgen met ingang van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1 januari
2017, kan de beer los gaan… Mocht dat in het geval van Geestmerambacht / Kleimeer gaan gebeuren, zal de VWG trachten Vogelbescherming Nederland in te schakelen!
Meeuwen in de stad
Gemeentes Haarlem, Leiden en Alkmaar hebben in hoger beroep tegen de intrekking
van de ontheffing Flora- en faunawet in het najaar van 2016, tegen onze verwachting
in, gelijk gekregen. Dit betekent dus dat deze gemeentes in beginsel wel degelijk
ontheffing kunnen krijgen om bestrijding van meeuwen (doden of vernietigen van
nesten) uit te voeren in het kader van ‘onderzoek’ naar methoden om
geconstateerde / gemelde schade, overlast of hinder door meeuwen het hoofd te bieden. Dit was een flinke tegenvaller voor de VWG.
In de in de zomer van 2016 verschenen Beleidsnota Dieren en Dierenwelzijn van de
gemeente Alkmaar troffen wij onder ‘actiepunten’ de volgende zinsnede aan: “de
gemeente wil in samenwerking met de Vogelwerkgroep Alkmaar kijken naar preventieve diervriendelijke mogelijkheden om overlast door meeuwen tegen te gaan.”
Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur contact gelegd met de gemeente en een
startnotitie gemaakt om de problematiek van de meeuwen in de stad te inventariseren. Oogmerk is te komen tot een zo verantwoord en effectief mogelijk omgaan met
meeuwen in de stad. Meeuwen verdienen bescherming, maar overlast moet zo veel
mogelijk voorkómen worden. Aan de startnotitie wordt momenteel gewerkt.
Namens de VWG is een delegatie van het bestuur op 4 oktober bij de wethouder
Nagengast en een tweetal betrokken gemeenteambtenaren geweest. Het was een
positief gesprek, waaruit duidelijk werd dat er door gemeente Alkmaar alleen actief
tegen meeuwen opgetreden wordt / zal worden op uitdrukkelijk verzoek van mensen
die er last van zeggen te hebben. Naar ons plan van aanpak wordt goed geluisterd.
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Hierin stellen we voor de zaak systematischer en minder ‘ad hoc’ aan te pakken op
basis van echte inventarisaties van zowel de ervaren hinder als van de (activiteit van
de) meeuwen. Er komt een vervolgoverleg in november, initiatief daarvoor ligt bij de
gemeente Alkmaar. De VWG gaat bepleiten de activiteiten in Alkmaar in beginsel
los te koppelen van die in Haarlem en Leiden. We blijven aandringen op een meer
wetenschappelijke basis. Esther Creemer heeft ons naar aanleiding van de in het
verleden gemaakte rapportages voorzien, die we op ons WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) niet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben
gekregen. Op dit moment hebben we deze rapportages in studie. We gaan verder met
de gemeente praten over hoe we deze materie gezamenlijk gaan aanpakken op efficiënte en bevredigende wijze voor zowel de vogels als het (grote) publiek.
Afslag A9 en Heilooër en Limmer Die
De inmiddels al heel ver gevorderde plannen voor een nieuwe afslag van de A9 bij
Heiloo, zowel naar Heiloo zelf als naar het industrieterrein Boekelermeer, zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Stichting Heilloze Weg (goed voorbeeld
van goede naamgeving!). Deze stichting voert al enige tijd met wisselend succes
strijd tegen deze aanleg, die immers in potentie een flinke aanslag betekent op de
natuur van het Limmer Die en omgeving. Dit NNN -gebied (vroeger EHS geheten)
is van oudsher geschikt als leefgebied voor weidevogels, een aantal soorten vleermuizen, Noordse woelmuis, Rugstreeppad en Bittervoorn. Al enige tijd geven we
vanuit de VWG onze morele steun aan hun ‘strijd’.
Inmiddels is er een voorontwerp bestemmingsplan door de Gemeente Heiloo ter
inzage gelegd waarin de afslag is opgenomen. Uit de verschillende stukken die dit
plan onderbouwen lijkt naar voren te komen dat weliswaar de potentiële natuurschade onderkend wordt, en zelfs nog dat er ‘compensatie’ zou moeten komen van 15,9
ha nieuwe natuur, maar nergens wordt aangegeven wat die ‘nieuwe natuur’ zou moeten zijn (weidevogelgebied, habitat voor Noordse woelmuis,…?) en wanneer en hoe
die dan gerealiseerd zou moeten worden. Samen met enkele andere organisaties en
de Stichting Heilloze Weg is ook hierop namens de VWG een zienswijze en een
inspraakreactie ingediend.
Inmiddels lijkt de verplichte natuurcompensatie niet alleen slecht onderbouwd te
zijn, maar bovendien ook neer te komen op een zodanige ‘sigaar uit eigen doos’ dat
de voorstellen onacceptabel zijn. Bovendien zou de ‘nieuw’ te creëren ‘weidevogelnatuur’ ook nog eens goed voor recreatie ontsloten moeten worden door uitgebreide
fiets- en wandelpaden. Ook deze kwestie blijft onze aandacht houden
Samenwerking met golfclub Sluispolder
Er zijn contacten gelegd tussen de VWG en de golfclub Sluispolder die hebben geleid tot een constructieve samenwerking, zowel bij beheer en inrichting van de golfbaan als ook om de vogelbevolking van de baan gezamenlijk in beeld te brengen. In
het tweede weekend van zijn nestkasten voor Spreeuwen gebouwd en aangebracht
en is de kennismaking tussen vrijwilligers van de VWG en geïnteresseerde golfers
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geïnitieerd met een gezamenlijke wandeling over het terrein. In december is aan de
westzijde van het gebied op een zorgvuldig uitgekozen plek ook een torenvalkkast
geplaatst.
Vervolgens is gestart met een reeks van systematische, meestal maandelijkse vogeltellingen tijdens een rondje van ongeveer anderhalf uur. Hierbij loopt tenminste één
ervaren vogelaar van de VWG mee en een wisselend aantal (meestal niet meer dan
vijf) vrijwilligers van de golfclub. De belangstelling is goed en constant, maar het
totale aantal vogelende golfers is vooralsnog gering, maar ook onder de VWG’ers is
de belangstelling niet heel uitgebreid (tot dusver hebben nog slechts vier leden aan
activiteiten deelgenomen).
De contacten tussen de VWG en de golfclub Sluispolder zijn nog altijd goed. Wel
blijkt tijdens de gezamenlijke tellingen af en toe dat er toch nog wel eens wat te enthousiast gesnoeid wordt. Daarvan wordt dan steeds melding gedaan aan de ‘greenkeeper’. De telgegevens over 2016 zijn verzameld en verspreid onder de tellers. Iedereen is van harte welkom.
Inmiddels is ook samen met de golfers een to do-lijst opgesteld met als doel inrichting en beheer van de golfbaan vogelvriendelijker te maken. Het stimuleren van
meer dichte struiken en enkele ruigtes op plekken waar de golfers daar geen last van
hebben, maken onderdeel uit van deze lijst.

Vooruitblik vanuit het bestuur op 2017
Vogelcursus
Het bestuur heeft het voornemen in 2017 eindelijk de reeds sinds lang toegezegde
vogelcursus te gaan geven. Tom Damm en Ruud Costers zijn bereid bevonden de
cursus vorm te geven. Het bestuur zal hen bijstaan waar nodig en gewenst. De data
zijn al vastgelegd en zullen o.a. in Gevleugeld Nieuws worden gepubliceerd. De kosten bedragen € 40,00 voor leden van de VWG € 35,00 inclusief cursusboekje.
Jeugdwerk
Er loopt een initiatief om te proberen de (jonge) jeugd actiever bij vogels kijken en
beschermen te betrekken. Het idee is om speciaal voor basisschoolkinderen de zgn.
‘Reuzenalk’ (tegenover de reeds bekende De Kleine Alk) te gaan maken, een educatief en aantrekkelijk blaadje met spelletjes, ludieke verhalen en een bouwplaat. Vervolgens ligt het in de bedoeling om aan de hand hiervan een aantal seizoensgebonden doe-activiteiten te organiseren, waarvoor we dan scholen gaan benaderen. Als
locaties kan worden gedacht aan die scholen, maar wellicht ook aan de Hortus
Alkmaar of andere groenvoorzieningen. Het ontplooien van deze activiteiten zal wat
extra investering in financiën kosten. Hiervoor willen we jullie als leden graag om
toestemming vragen.
De Kleine Alk in kleuren
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Ten tijde van de Algemene Ledenvergadering 2017 is, als alles goed is, het eerste
nummer van De Kleine Alk in kleurendruk verschenen. Tegenwoordig blijkt dat tegen relatief geringe meerkosten mogelijk te zijn. Graag horen we van jullie, als leden, hoe tegen dit experiment wordt aangekeken.
Samenwerking met golfclub Sluispolder
De vruchtbare samenwerking tussen de VWG en de golfers van de Sluispolder zal in
2017 worden voortgezet, in ieder geval door middel van voortzetting van de (bijna)
maandelijkse tellingen. Ter stimulering zal begin 2017 een artikel worden vervaardigd op basis van de tot dusver uitgevoerde tellingen, ter publicatie in zowel De
Kleine Alk als in het blad van de golfclub. Ook zal worden getracht wat meer aan
actieve ledenwerving te doen onder de vaste club van golfers/vogelaars, terwijl tevens aandacht zal blijven uitgaan naar continuering en bestendiging van een vogelvriendelijker inrichting en beheer.
Nieuwe commissie: Natuurbescherming
Een bijdrage leveren aan vogel- en biotoopbescherming staat in artikel 2 van onze
statuten.
De nieuwe Wet Natuurbescherming, waarin Boswet, Jachtwet en Flora- en Faunawet worden samengevoegd, is in grote lijnen een verslechtering ten opzichte van de
huidige wetgeving. Om de natuurbelangen goed te volgen wil het bestuur een nieuwe commissie in het leven roepen: de Commissie Natuurbescherming.
Het bestuur is op zoek naar commissieleden, die enerzijds de ogen en oren zijn om
potentiële bedreigingen in ons werkgebied tijdig te signaleren en bereid zijn daar
gezamenlijk actie op te nemen, of anderzijds met hun expertise de commissie willen
steunen. In geval van (nieuwe) bedreigingen, zal de commissie bij voorkeur in goed
overleg met de initiatiefnemer naar oplossingen zoeken om natuurschade te voorkómen of te compenseren. Echter, andere stappen zullen soms nodig blijven.
Alkmaarder Hout en het nieuwe ziekenhuis
Voor de meeste van onze leden is het nieuws dat wellicht een fiks aandeel van de
eeuwenoude beuken in de Alkmaarder Hout zou moeten worden gekapt ten behoeve
van de uitbreiding / modernisering van het Medisch Centrum Alkmaar een klap in
het gezicht geweest. Vandaar dat we ons hiertegen sterk in stelling hebben gebracht,
zowel zelfstandig als ook via onze vertegenwoordiging in ANIMO. Na een stimulering onder de VWG-leden van de ondertekening van een petitie tegen dit voornemen
(“Red de Hout”), heeft dit onderwerp, zeker wanneer in september een nieuw bestemmingsplan in de raad zou komen, onze kritische aandacht.
Sara Licher (voorzitter vanaf september)
Maarten Platteeuw (secretaris)
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Bijlage 3

Financieel jaaroverzicht 2016
In 2016 kwamen er 14 leden bij, er waren ook 14 opzeggingen en helaas zijn 3 leden
overleden (zie bijlage 10). Zodoende daalde het ledental van 284 naar 281, evenveel
als in 2014.
De ontvangen contributie was ook wat lager dan in 2016, maar enkele donaties
maakten dit meer dan goed.
De rente bleef in 2016 extreem laag. In de bankkosten is 2 maal € 119,79 begrepen
voor een programma waarmee we automatisch kunnen incasseren. Voor 2017 is dit
dus ook al betaald. Nieuwe leden krijgen een boekje cadeau; er is dan keuze uit
Alkmaar heeft Vleugels en Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar.
Er zijn weer postzegels gekocht vooruitlopend op een nieuwe tariefverhoging.
Toen Museum Westflinge uit St.-Pancras is opgeheven ontvingen wij € 5000,00 van
hen. Wij zullen hier een goede bestemming voor vinden, overeenkomstig het ingediende plan.
De kascommissie bestaat uit Rutger Polder en Mart van Zweeden.
Bij de begroting voor 2017 is er rekening mee gehouden dat we in voor- en najaar
een vogelcursus gaan geven, gaan proberen jeugd voor vogels te interesseren en de
Kleine Alk in kleur wordt uitgebracht.
Het is plezierig dat mijn laatste begroting sluitend is.

Inkomsten 2016

Contributies
Rente
Boek verkoop
Donatie Shell
Donatie Gemeente Bergen
Donatie Westflinge

Totaal inkomsten 2016
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Euro

5546,02
39,50
190,00
300,00
400,00
5000,00

11475,52

Uitgaven 2016

Euro

Lezingen
De Kleine Alk
Bestuurskosten
Porto
Lidmaatschappen
Zaalhuur
Website
Betalingsverkeer
Sponsoring Sovon
Aanschaf boek

820,00
1268,43
375,12
438,00
56,00
166,50
226,74
452,82
250,00
250,00

Totaal uitgaven 2016

4303,61

Totaal inkomsten 2016
11475,52
Saldo ING
01-01-2016 2735,27
Saldo kas
01-01-2016
113,05
Spaarrek. ING 01-01-2016 4600,61
Saldo Triodos 01-01-2016 8359,84
Totaal
27284,29

Totaal uitgaven 2016
4303,61
Saldo ING
31-12-2016 9693,68
Saldo kas
31-12-2016
287,05
Saldo
31-12-2016 4623,39
Saldo Triodos 31-12-2016 8376,56
Totaal
27284,29

Begroting 2017
Inkomsten
Contributies
Boekjes
Rente
Vogelcursus

5600,00
p.m.
35,00
1000,00

Totaal

6635,00

Auke Burrie
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Uitgaven
Lezingen
Zaalhuur
De Kleine Alk
Porto
Vogelcursus
Lidmaatschappen
Website
Bestuurskosten
Reuzenalk
Bankkosten
Onvoorzien

1000,00
180,00
2000,00
440,00
1000,00
100,00
240,00
400,00
725,00
350,00
200,00

Totaal

6635,00

Bijlage 4

Jaarverslag redactie van De Kleine Alk 2016
In 2016 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), Pierre van der Wielen (waarnemingenrubriek) en Wim Bart
Stoop (column Ogrut).
Jan Stok benaderde weer fotografen voor foto’s of leverde ze zelf. Van Marian van
der Laan (Secretaris KNNV afdeling Regio Alkmaar) werden teksten ontvangen
voor de KNNV-lezingen en -excursies. 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
Marcelis Dékavé. Auke Burrie stuurt dan de meest recente ledenlijst, waar ondergetekende adresetiketten van print. Na een bericht van Buro Extern haalde ondergetekende de dozen met drukwerk op en leverde die af bij Connie Wubbels die samen
met Lotty Faber de coördinatie en verdere verspreiding verzorgde. Zij voorzagen ze
van adresstickers en deden het deel dat per post wordt verzonden in enveloppen. Een
aantal andere vrijwilligers zorgde vervolgens dat de leden het blad ook daadwerkelijk kregen. Lotty Faber heeft aangegeven te gaan stoppen en voor haar is in Peter de
Greeuw een vervanger gevonden. Lotty bedankt voor je hulp!
Wijzigingen
Ook Bert de Haan leverde info over excursies, namelijk die in 2017 zullen plaatsvinden. Hij heeft de organisatie ervan overgenomen van Erwin en Pierre. Een andere
wijziging is het stoppen van Wim Bart met zijn column; de plek en de naam Ogrut
zijn vrij voor leden die zich geroepen voelen een verhaal of een mening te publiceren. Wim Bart, Erwin en Pierre bedankt voor jullie bijdragen de afgelopen jaren!
Miranda heeft aangegeven het komende jaar een stapje terug te willen doen i.v.m.
haar veranderde werksituatie en het toch wel vele werk dat het beheren van de website en het maken van het ‘Gevleugeld’Nieuws’ met zich meebrengt. We zijn dus op
zoek naar versterking van de redactie. Heb je interesse neem dan contact op met
Tom of Miranda.
In 2016 verschenen vier nummers: de complete jaargang 34. Ook dit jaar verschenen
alle nummers weer ongeveer op tijd.
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De vier nummers van deze jaargang waren over het geheel weer zeer gevarieerd. Er
werd geschreven over eigen onderzoek en waarnemingen (25 jaar dode vogels tellen
bij Petten, Dwergganzen, Halsbandparkieten, eierzoeken in de vorige eeuw, Witgat),
broedvogelinventarisaties (IJsvogels, Kerkuilen, Het Oude Hof, Eilandspolder-Oost,
westelijk deel van Recreatiegebied Geestmerambacht), projectinfo door leden
(Dwergganzen, ijsvogelkijkhut, Grauwe ganzen), opiniestukken (vogelbescherming
in de praktijk, brand door schieten op vogels) en twee In Memoriams. Verder waren
er één of twee excursieverslagen per nummer, waarbij er voortekenen zijn dat Dirk
van der Made naar de kroon gestoken wordt door Arie de Wit. Ook een vast gegeven
is de cartoon door Wim Schols. De rubriek Van het Bestuur wordt trouw gevuld en is
in de loop der jaren in omvang gegroeid, waardoor opname bij het cijfermateriaal
hieronder al jaren eerder had gemogen. In alle nummers verscheen een waarnemingenoverzicht. Verder waren er de gebruikelijke aankondigingen en oproepen. Er was
één vogelgerelateerd gedicht.
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 van de tien voorgaande jaren
ligt, de cursieve dat het daar >20% onder ligt.
Van de in totaal 164 pagina’s waren er ca. 162 gevuld oftewel gemiddeld 40,6 pagina’s per nummer, dat is gemiddeld. De 25 auteurs (waaronder de columnist van
Vooraf, die niet altijd de voorzitter hoeft te zijn) en 5 vaste medewerkers schreven 15
kortere of langere artikelen van gemiddeld 5,1 pagina’s (totaal 76,5 pagina’s), vulden
12,25 pagina’s voor de waarnemingen (in vergelijking met het verleden relatief kort
doordat tegenwoordig een zeer groot aantal waarnemingen gefilterd moet worden),
16 voor excursie- en reisverslagen en 22,75 voor oproepen en aankondigingen. De
rubriek Van het Bestuur was van 2000-2007 bescheiden van omvang en niet in iedere jaargang aanwezig: gemiddeld iets meer dan 1 pagina per jaargang. In 2008-2010
was dit gestegen tot 6 en tegenwoordig gebruikt het bestuur 10,7 pagina’s per jaargang om de leden informeren waar zij mee bezig is; dit jaar was het 11,25.
De jaargang bevat 69 foto’s en dat is gemiddeld 17,3 per nummer (19,2 sinds
2008). Verder nog 11 figuren, 22 tabellen (veel broedvogelinventarisaties) en 4 cartoons, waardoor het gemiddelde aantal illustraties per nummer op 21,0 lag. Sinds
2008 ligt dat nu op 23,2. Over het algemeen weer een gemiddeld jaar, maar met relatief lange artikelen met veel figuren en tabellen.
Dank aan allen die dit jaar iets voor ons verenigingsblad hebben geschreven! We
blijven vragen om ook eens te schrijven over onderwerpen waar de leden weinig
over horen, terwijl er wel degelijk iets over te melden is, zoals zeetrek-, watervogelen slaapplaatstellingen. Het blijkt dat we zelf nog steeds 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. En nog steeds hopen
we dat iemand anders dit op wil pakken.
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Namens de redactie,
Tom Damm (hoofdredacteur)

Bijlage 5

Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2016
De activiteiten van de natuurwetenschappelijke commissie bestonden dit jaar uit het
organiseren van een broedvogelinventarisatie van de Kleimeer. Het was al weer lange tijd geleden dat dit moerasgebied door de VWG Alkmaar e.o. geïnventariseerd
was. De laatste inventarisatie dateert van 1996. Een verslag voor De Kleine Alk is
aangeboden aan de redactie. Voor 2017 zijn er geen nieuwe plannen.
Harry Smit, Maarten Platteeuw, Tom Damm

Bijlage 6

Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2016
Door de leden van de werkgroep zijn in totaal een 10-tal nieuwe wanden gemaakt;
wanden in Bergen, Alkmaar en Heiloo zijn opnieuw afgestoken. Hortus Alkmaar, de
locatie van het eerste broedgeval in 1999, kende een bijzonder jaar. Door vrijwilligers is daar een ijsvogelkijkhut gebouwd die onder grote belangstelling op 28 februari is geopend door Hans Dorrestijn.
Na de zachte winters in 2014 en 2015 was ook de winter van 2016 niet bepaald ongunstig voor de IJsvogels. Meldingen van meer dan drie broedsels per territorium
heeft het hier niet opgeleverd.
Het aantal waarnemingen op www.waarneming.nl binnen de datumgrenzen (van 1
april tot 15 mei) in Noord-Holland was 560 t.o.v. 596 in 2015. Het aantal beoordeelde waarnemingen in ons werkgebied bedroeg dit jaar 52 tegenover 60 vorig jaar.
In totaal zijn 29 territoria vastgesteld. Gemeente Alkmaar had dit jaar minimaal 9
territoria binnen de stadsgrenzen en was daarmee koploper. Gemeente Bergen was
een goede tweede met 6-7 territoria. Gemeente Heiloo had veel omgewaaide bomen
laten liggen en dat leverde 3-4 territoria op. De gemeenten Castricum, Langedijk en
Heerhugowaard waren ieder goed voor drie territoria en Obdam had er één.
Op het ringstation bij Castricum zijn dit jaar 26 juveniele IJsvogels geringd t.o.v. 22
vorig jaar.
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Het is heel waarschijnlijk dat er meer territoria zijn geweest dan waar wij van weten.
Ik roep dan ook ieder op zijn of haar waarnemingen op waarneming.nl in te voeren
of aan mij door te geven. Ook voor komend jaar en alvast veel dank daarvoor. Verder
wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft geholpen met het onderhouden en maken
van wanden, doorgeven van waarnemingen, het monitoren en het insturen van foto’s.
Rutger Polder

Bijlage 7

Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2016
Voor het 22e achtereenvolgende jaar heeft de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD) het duingebied tussen Camperduin en Wijk aan Zee onderzocht op broedende roofvogels. RNKD bestaat uit een Zuid- en een Noord-groep; de
Zuid-groep bestaat uit leden van VWG Midden-Kennemerland, de Noord-groep uit
leden van VWG Alkmaar e.o. Het werkgebied van de Noord-groep strekt zich uit
van Egmond aan Zee in het zuiden en Camperduin in het noorden. Het gaat om het
stuk beboste duin van PWN en van SBB. Al vele jaren is er sprake van een vaste
groep onderzoekers en af en toe komt er iemand bij. Deelnemers dit jaar: Paul de
Jong, Sjaak Liefting, Jacos Jes, Kees Keijzer, Ben van Wees, Maarten van de Kamer,
Kees Klaij, Jan Stok, Carina Oosterhuis, Giel van der Pluijm, Simon Brumby, Antoine de Reus en Dook Vlugt.
Door de werkgroep gevonden en bijgehouden nesten van roofvogels tussen
Camperduin en Egmond en Zee in 2016.
T = aantal territoria, S = aantal succesvolle broedgevallen (* eigen criteria), J = aantal uitgevlogen juvenielen.
Soort
Wespendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk

T

S

J

2
8
1
15
1

*1
5
0
11
1

≥1
10
0
19
?

SBB heeft voor de komende jaren ingrijpende dunningen aangekondigd. Plannen
daarvoor zijn tien jaar geleden ontwikkeld en passen binnen Natura 2000 en de PAS
(Programma Aanpak Stikstof). De roofvogelwerkgroep houdt een vinger aan de pols.
Dook Vlugt
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Bijlage 8

Jaarverslag lezingen 2016
Ook dit jaar werden weer 9 lezingavonden georganiseerd, zoals gebruikelijk in
buurthuis De Eendracht in de Papaverstraat in Alkmaar. Waar de onvervangbare
Henny de scepter zwaait en de onmisbare drankjes verzorgt, trouw terzijde gestaan
door Bert.
In januari gingen we van start met Kees Mostert, die ons meenam naar Japan in de
winter. Veel sneeuw en overwinterende kraanvogels en Pallas’ zeearenden. En daarna nog “even” naar het nadere, subtropische, uiteinde van Japan. Februari was voor
Alexander Reeuwijk, die met veel enthousiasme vertelde over zijn passie voor Paradijsvogels. Ook voor mensen die David Attenborough daarover hebben horen en
zien vertellen, de moeite waard. Na de maartse jaarvergadering vertelde Pierre van
der Wielen over zijn reis in het zuiden van de Grote Oceaan. Met uiteraard vooral
spectaculaire plaatjes van zeevogels. Zeer afwisselend was de lezing van Chris van
Rijswijk in april. Deze top-fotograaf heeft een zwak voor barmsijsjes en voor uilen.
Beiden kregen we ruimschoots in beeld. Zowel in de winter in Canada als ’s zomers
in Nederland. En Chris onthulde en passant hoe sommige foto’s tot stand komen.
Door bijvoorbeeld een wit laken te spannen achter een boomstronk met iets lekkers
daarop, kreeg de kijker de indruk dat hij naar een Steenuil in een winters landschap
keek. Mei is traditioneel de maand waarin de eigen leden de gelegenheid krijgen wat
te laten zien. Hoewel het er aanvankelijk niet naar uitzag, bleek de avond achteraf te
kort om alle gegadigden aan de beurt te laten komen. In 2017 dan maar. Een zeer
gevarieerde avond.
Na de zomer, was het in september de beurt aan Ger Molenaar. Over Israël, inmiddels zo’n beetje zijn tweede vaderland. Ongelofelijk leuke en elders moeilijke soorten, hij had ze allemaal op de plaat. En zijn karakteristieke manier van vertellen
hield iedereen bij de les. Na al deze pure ontspanning tijd voor wat zwaarder werk.
In oktober vertelde Piet van den Hout over de trek van steltlopers, met name de Kanoet. Die in een ruk van Groenland naar de Waddenzee vliegen en vervolgens deels
doorgaan naar de Banc d’Arguin in Mauritanië. Dat moet allemaal maar kunnen.
Aanpassingen aan de vogels zelf en aan de soorten voedsel maken het mogelijk die
tocht te volbrengen. Ook in de lezing van Chris van Turnhout ontbraken de getallen
en grafieken niet. Die lezing in november ging over de gevolgen van klimaatverandering voor de vogels. En toevallig of niet, ook hier kwam de Kanoet weer uitgebreid aan de orde. Op 21 december was het eindelijk weer eens zover. Jan Stok had
erin toegestemd, dit jaar de traditie na een jaartje pauze, weer voort te zetten. Voor
de meer dan 20e keer! Een druk bezette zaal genoot weer als vanouds van zijn unieke verteltrant. Behalve naar verre oorden werden we als vanouds ook weer meegenomen naar de respectievelijke woningen in Alkmaar en Bergen. Er gebeurt daar
altijd wat, en nu ze beschikking hebben over nachtapparatuur is het hek helemaal
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van de dam. En natuurlijk mocht ook een update van de broedgevallen van roofvogels in het duin niet ontbreken.
Harm Niesen

Bijlage 9

Jaarverslag excursies 2016
In 2016 stonden er 12 excursies op het programma. De bestemmingen waren de volgende: rondje Noordkop, Zeeland, Limburg (drie dagen), Bosuilen duinen Bergen,
merengebied Naarden en Ankeveen, Texel, Dwingelderveld, vaartocht Biesbosch,
Lauwersmeer, Maasvlakte, Zuidwest-Friesland, Flevopolder.
Bij de excursies was het weer redelijk tot goed, al hadden we tijdens de excursie
naar Limburg veel regen. Alle excursies waren geslaagd te noemen afgaande op de
positieve reacties.
De belangstelling voor de excursies was hoger dan in 2015. Het gemiddelde over de
12 excursies is 15,3 deelnemers. In 2015 was dat 14,3 en 2014 16,0. De deelnemersaantallen lagen tussen de 8 en 34 personen. De bestemmingen die de meeste deelnemers trokken waren de vaartocht door de Biesbosch met 34 en de bosuilenexcursie
in de duinen van Bergen met 32 deelnemers. De laagste aantallen deelnemers waren
voor het rondje Noordkop, Zuidwest-Friesland en opmerkelijk genoeg de Lauwersmeer die doorgaans vrij populair is. Deze drie excursies kwamen tot 8 deelnemers.
De excursies werden op volgorde van datum geleid door Miranda Zutt-van der
Made, Harm Niesen, Pierre van der Wielen (drie keer), Arend de Jong, Tom Damm,
Kees Roselaar, Jan Stok (drie keer) en Mart van Zweeden. Allemaal hartelijk bedankt!
Dit was ons laatste jaar voor het regelen van de excursies. Het was erg leuk om gedurende 14 jaren de agenda op te stellen en alle excursies te organiseren en begeleiden. We hebben het met veel plezier gedaan en willen alle deelnemers die in de loop
der jaren mee zijn gegaan hartelijk bedanken. Ook hartelijk dank aan het bestuur
voor meedenken en steun als we dat nodig hadden. Het stokje is ondertussen overgedragen aan Bert de Haan en wij wensen hem veel plezier en succes!
Erwin van Saane en Pierre van der Wielen

Bijlage 10
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Ledenmutaties 2016
Nieuwe leden
Arie de Wit
Rob W. Keyser
Martijn Bovenberg
Wil de Witte
Anke Stapel
Nils van Duivendijk
Simon Kuitwaard
Hans Cornelissen
Peter v.d. Berg
Fred Klinkhamer
Ronald Buskens
Mariska de Wild
Ditte Zijp
Paul Hoogland
Opgezegd
Petra Vlaming
Lucia Heijselaar
Elly Brandjes
H.W. v.d. Meiden
Lotty Faber
Wobke Slaghuis
Marco Hoosbeek
Joke Pruis
Cees Baart
Irma de Roode
Eltjo Vermeulen
Harry Fabritius
Overleden
Leo Bruinenberg
Dick Kochheim
Annelies Zeegers
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