Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Woensdag 16 februari 2011, aanvang 19.30 uur
Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar
Agenda
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4.
5.
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10.
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17.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vergadering 16 februari 2011 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Nieuw beleid (zie bijlage 3)
Financiën (zie bijlage 4)
a. Verslag 2011
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2011
Jaarverslag waarnemingensecretaris 2011 (zie bijlage 5)
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2011 (zie bijlage 6)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2011 (zie bijlage 7)
Jaarverslagen lezingen en excursies 2011 (zie bijlage 8)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep 2011 (zie bijlage 9)
Jaarverslag Kerkuilen in ons werkgebied 2011 (zie bijlage 10)
Jaarverslag Steenuilen in ons werkgebied 2011 (zie bijlage 11)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2010 (zie bijlage 12)
Rondvraag
Oproep: het bestuur heeft jullie hulp nodig (zie bijlage 13)!
Sluiting

Pauze
Ethiopië is ongetwijfeld een van de mooiste reisbestemming van Afrika. Johan Bos
neemt ons na afloop van de ledenvergadering even mee voor een eerste
kennismaking met dit bijzondere land.
De beroemde Riftvallei loopt van noord naar zuid door Ethiopië. In Bale Mountains,
met een hoogte van 4400 meter, ligt sneeuw. Het kan in dit zeer bergachtige land vrij
heet en redelijk koud zijn. Veel verschillende habitats dus en dat betekent veel
verschillende vogelsoorten. Tijdens een drie weken durende reis kunnen tussen 300
en 400 soorten zonder al te grote inspanning gezien worden. Wie echt gaat twitchen
komt veel hoger uit. Ethiopië is ook rijk aan endemen: maar liefst 23. Ook de
zoogdieren die we kunnen zien zijn vaak uniek, zoals de dag-actieve Ethiopische
wolf. Johan heeft fraai beeld van dit prachtige dier.

Bijlage 1

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden
op 16 februari 2011 te Alkmaar
Aanwezig waren 49 leden inclusief bestuur bestaande uit Harry Smit (voorzitter),
Miranda Zutt-van der Made (secretaris), Cees de Haan (penningmeester) en Paul de
Jong.

1. Opening. Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Afwezig met afbericht: Alfred

3.

4.

Nieuwenhuijsen, Jan Jansen en Cees Verkerke. Rutger heeft een agendapunt
ingebracht aangaande het beleid van de gemeente Alkmaar en afgesproken is dit
in de rondvraag te behandelen.
Notulen algemene ledenvergadering van 17 februari 2010. Alma Leegwater
vraagt hoe het is afgelopen met de vergoeding van de portokosten van de
gemeente Alkmaar. Willem Tolman zou dit voor ons uitzoeken, maar heeft nog
niets teruggekoppeld. Het bestuur is hier ook niet verder achteraan gegaan
omdat de situatie al lang geleden is ontstaan en het niet gaat om een groot
bedrag. Rutger Polder vraagt hoe het staat met de website. We begrijpen dat
deze er zo snel mogelijk moet komen, maar aangezien alles op Miranda
neerkomt, die al erg veel andere zaken voor de VWG ook moet doen, is deze
nog niet in de lucht. Wel zijn de eerste teksten geschreven en wordt binnen 2
weken begonnen met het ontwerp van de website. Sipke Gonggrijp merkt op dat
hij in het boekje ‘Alkmaar heeft vleugels’ broedgevallen van Sperwer en
Dodaars mist. Ons inziens is dit voor de doelgroep waarvoor het geschreven is
niet van wezenlijk belang (er staat in het boekje overigens wel vermeld dat er
Sperwers broeden in Alkmaar (p.26)). Bovendien had Sipke dit destijds door
kunnen geven, er zijn genoeg oproepen om hulp gedaan. Het boekje is overal
zeer goed ontvangen. Er wordt gevraagd naar De Kleine Alk in kleur. De kosten
van het blad zouden dan 5 keer zo hoog worden en dat is een veel te groot
verschil.
Jaarverslag algemeen. Er wordt opgemerkt dat onder ‘Heilooerbos/
Kattenberg’ het zogenaamde Engelse werk niet ter spraken komt. Ook daar zijn
veel oude bomen gekapt en is beplanting weggehaald. Het bestuur betreurt de
werkzaamheden die met veel kaalslag gepaard gaan, maar kan daar weinig meer
aan doen dan dit bij Natuurmonumenten aankaarten. Het plan stamt al uit 1990
en wordt gefaseerd uitgevoerd. Er wordt geroepen om lidmaatschap van NM op
te zeggen, maar dat is in deze tijd, met alle op stapel staande bezuinigingen,
zeker geen oplossing. Het is niet wenselijk, dat natuurorganisaties elkaar in
deze, voor de natuur moeilijke tijd, aanvallen. Paulette Konijn geeft aan dat het
onderwerp “ Nieuw beleid” een apart agendapunt zou kunnen zijn. Het zou de
leden er meer bij betrekken en de vergadering levendiger kunnen maken. Het
bestuur vindt dit een goed idee.

5. Financiën. De Kascommissie bestaande uit Gerard Langedijk en Jan Vrouwe

6.
7.

8.

9.

hebben de kas bij Cees de Haan thuis gecontroleerd en laten weten dat zij de
penningmeester decharge verlenen. Gerard Langedijk treedt statutair af als lid
van de Kascommissie en Hennie meld zich als lid aan. Iemand merkt op, dat de
excursie Falsterbo de vereniging €2000,00 heeft gekost. Dit bedrag is echter al
in 2009 door de deelnemers betaald en in de financiële verantwoording van
vorig jaar opgenomen. Kees Roobeek mist op de begroting 2011 bij de
inkomsten een gift van de Shell. In 2010 staat de zaalhuur niet apart vermeld.
Jannie Nijman merkt op, dat het werken met giro’s zorgt voor veel extra werk,
onnodig geld kost en komt met een oplossing. Het betalen van de contributie is
een eigen verantwoordelijkheid. Een oproep in Kleine alk nummer 1 (en in 2012
in de uitnodiging van de jaarvergadering) zou voldoende moeten zijn. Via de
Nieuwsbrief zou er een herinnering kunnen volgen en voor wie dan nog niet
heeft betaald, kan er eventueel een briefje/acceptgiro mee worden gestuurd met
de volgende De Kleine Alk. Een machtiging roept weerstand op, en dat willen
we niet. Besloten wordt om het voorstel te gaan proberen.
Jaarverslag waarnemingensecretaris. Geen opmerkingen. Harry bedankt
Erwin voor zijn werk en doet een oproep, omdat nog niemand zich heeft
aangemeld om Erwin op te volgen.
Jaarverslag van de redactie van De Kleine Alk. Rutger Polder doet het
voorstel, om de De Kleine Alk te integreren in Blad. Het resultaat zou een mooi,
kleurig, regionaal natuurblad zijn. Rutger stelt voor dit idee voor te leggen aan
de leden. De meerderheid van de leden geeft aan De Kleine Alk te willen
behouden.
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie. Harry kondigt aan, in 2011
de Huiszwaluwen te willen inventariseren, omdat dit in 1999 voor het laatst is
gebeurd. Met de gemeente Alkmaar en woningbouwvereniging Van Alckmaer is
gekeken naar een mogelijkheid, om de Gierzwaluwkolonie aan de Hofstraat te
behouden. Binnenkort worden daar speciale nestkasten aangebracht. Om
Gierzwaluwen in Almaar beter te kunnen beschermen, is het belangrijk om te
weten waar ze broeden. Alle adressen waar ze voorheen zaten zullen moeten
worden gecontroleerd en Harry doet een oproep aan de leden om daarbij te
helpen. Conny Wubbels meldt zich aan. Er wordt opgemerkt dat het pand van
Brasser nabij het station is verkocht. Het bestuur heeft daar een brief heen
gestuurd en houdt het in de gaten. Er wordt gevraagd of er ook bij nieuwbouw
op mogelijkheden voor Gierzwaluwen wordt gewezen. In Alkmaar is dit het
geval bij het project Vronermeer Noord en Kees Roobeek schreef een
Zienswijze voor nieuwbouwplannen in Bergen.
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep. Ook dit jaar zal het weer spannend zijn
hoeveel IJsvogels de winter hebben overleefd. Gevraagd wordt of het niet
zinvol zou zijn om wakken open te houden, aangezien je ook zorgt voor
kunstmatige wanden. Miranda geeft aan dat Tim dat dit jaar succesvol heeft
gedaan op de Beverkoog, maar dat dat wel enige tijd kost omdat je het dagelijks
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11.
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14.

15.

16.

bij moet houden en ijs weg moet scheppen. Rutger geeft aan dat het hakken van
een wak ook zorgt voor verstoring en onderwaterleven kan beschadigen.
Jaarverslagen lezingen en excursies. Geen opmerkingen. Pierre en Erwin
worden bedankt.
Jaarverslag Kerkuilen. Geen opmerkingen. Tim wordt bedankt.
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep. Dook Vlugt geeft aan dat het jaarverslag
alleen de duinen behelst. Mogelijk kunnen we ook eens kijken naar broedende
roofvogels in het hele werkgebied.
Bestuursverkiezing. Middels een briefje is aangegeven dat Hans Schouten toch
niet toetreedt tot het bestuur, omdat hij het erg druk heeft met de op te richten
Stichting Oudorperpolder. Auke Burrie treedt als Penningmeester toe tot het
bestuur. Cees de Haan wordt Algemeen Bestuurslid. Onder applaus stemt de
vergadering hier mee in.
Bedankjes. Miranda bedankt Peter in een speech voor het 16 jaar vormgeven
van De Kleine Alk. Peter ontvangt als dank een zilveren Kleine Alk. Jannie
Nijman en Connie Wubbels worden bedankt voor hun geduld aangaande de
adresstikkers op postcode. Het heeft even geduurd, maar dat is nu geregeld en
scheelt hen een hoop werk. Hennie wordt bedankt voor de altijd weer gastvrije
ontvangst. Alle vrijwilligers ontvangen een blauw druifje voor hun hulp, omdat
zij allen zeer belangrijk zijn voor het draaiende houden van de vereniging.
Rondvraag. Rutger Polder heeft aangegeven, of we de aanvraag van de
gemeente, om mee te doen met de Stadsvogelprijs, wel moeten ondersteunen,
omdat er nog steeds zoveel fout blijft gaan bij de gemeente. Binnen de
gemeente Alkmaar zijn ze niet echt natuurminded en alle goede dingen die voor
de natuur worden gedaan komen voort uit Animo en nooit vanuit de gemeente
zelf. Onlangs hebben er weer de nodige groenreconstructies plaatsgevonden, die
ongunstig uitvallen voor o.a. vogels. Dat is erg jammer, maar we zullen ons in
eerste instantie moeten richten op een aantal hoofdpunten: natuurlijke oevers,
maaibeheer en klimop. Hiervoor moeten we de politiek meekrijgen; een
gezamenlijke afspraak/rondwandeling met de wethouder zou een mogelijkheid
daartoe kunnen zijn. Je bereikt nu eenmaal meer met een positieve benadering.
Het besef van het belang van de natuur zal vanuit de gemeente zelf moeten
komen en dit moet op een diplomatieke manier worden bereikt. Hans Schouten
geeft aan dat de wethouder ook op 16 maart bij de oprichting van de Stichting
Oudorperpolder aanwezig zal zijn en dat hij de wethouder hier ook op zal
wijzen. Jan Vrouwe geeft aan dat er in de bibliotheek een mogelijkheid is om
gedurende een maand een vitrine in te richten.
Sluiting

Bijlage 2

Jaarverslag algemeen 2011

Terugblik vanuit het bestuur op 2011
Het bestuur is het afgelopen jaar vijf keer bij elkaar geweest. De vorig jaar
aangekondigde beleidsvoornemens waren:
Een succesvolle Stadsvogelconferentie organiseren
Inventariseren van Huiszwaluwen in het werkgebied en Gierzwaluwen in Alkmaar
Website verder uitbouwen
Nieuwe website
In september was de nieuwe website klaar. Miranda heeft hier samen met Pieter de
Jong vele uren aan besteed en het resultaat is goed ontvangen. Pieter had een aantal
goede ideeën (o.a. contactformulieren, fotoboek) en ook vanuit het bestuur/de leden
kwamen ideeën waardoor de site uitgebreider is geworden dan in eerste instantie was
bedacht. Een aantal pagina’s moeten nog worden ingevuld, daar hopen we in 2012
mee klaar te zijn. Regelmatig komen er via de contactformulieren aanmeldingen van
nieuwe leden, maar ook vragen binnen. Miranda is webmaster, maar de website is zo
ontworpen dat er meer mensen (beperkt) toegang kunnen krijgen. Albert van de
Ende willen we bedanken voor zijn jarenlange inspanningen voor de vorige site.
Nieuwsbrief
Nieuw dit jaar is de Nieuwsbrief ‘Gevleugeld Nieuws’ die tussen het verschijnen van
De Kleine Alk door de leden op de hoogte houdt en herinnert aan lezingen en
excursies. Het is een spontaan initiatief en de Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig
wanneer er voldoende te melden is. Steeds meer leden mailen spontaan foto’s of tips
en dat maakt het maken nog veel leuker. In september is de Nieuwsbrief aangepast
aan de website.
Auke heeft erg zijn best gedaan om zoveel mogelijk e-mailadressen van leden te
verzamelen en dat is goed gelukt. Maar liefst 194 leden (en enkele niet-leden)
ontvangen nu de Nieuwsbrief.
Stadsvogelconferentie/Stadsnatuurdag
Het ontwikkelen van de website, het boekje ‘Alkmaar heeft vleugels’ en alles wat er
daaromheen gebeurde heeft erg veel tijd gekost. Het was daarom te kort dag om ook
nog een Stadsnatuurdag te organiseren. Mogelijk kunnen we in 2012 iets
organiseren, maar voor een grootschalig evenement ontbreekt het het bestuur aan tijd
en hulp. Gedacht wordt aan een rondwandeling in de Oudorperpolder in
samenwerking met de KNNV, IVN en de Stichting Oudorperpolder.
Inventarisaties
Dit jaar zijn in het werkgebied de Huiszwaluwen geteld. Een verslag hiervan is
binnenkort te lezen in Kleine Alk 1, maar we kunnen vast verklappen dat het met
deze soort erg goed gaat in ons werkgebied.
Alle adressen waar in het verleden Gierzwaluwen in Alkmaar hebben gebroed zijn
op één lijst verzameld en het was de bedoeling deze dit jaar zoveel mogelijk te

controleren. Dit is slechts deels gelukt, zodat we een poging gaan doen om het in
2012 af te ronden. De actuele lijst gaat naar de gemeente Alkmaar zodat zij weten
waar Gierzwaluwen broeden als er bijvoorbeeld aanvragen voor verbouwingen
worden gedaan. Zo hopen we deze kwetsbare soort beter te beschermen.
Daarnaast is er vanuit het Gierzwaluwplatform de vraag gekomen om de
Gierzwaluwen in Alkmaar te inventariseren volgens een door hen ontwikkelende
methode. Hiervoor worden nog steeds deelnemers gezocht.
Zie ook het verslag van de Natuurwetenschappelijke Commissie.
Promotie
Jan Vrouwe had in de jaarvergadering de suggestie om in de bibliotheek in Alkmaar
een kleine expositie in te richten. Miranda heeft dit met Carina opgepakt en samen
hebben ze een leuke expositie samengesteld over vogels in de stad en ons boekje.
Conny Wubbels zorgde voor promotiemateriaal over Gierzwaluwen. Er kwamen
veel leuke reacties en er meldde zich zelfs al heel snel een nieuw lid.
Paul de Jong vertegenwoordigde ons bij de “Dag van het park”. Helaas is er een
slechte opkomst, mede door het slechte weer en de plaats waar we staan.
Verschillende keren lukte het om de lezing in de Alkmaarsche Courant te krijgen en
ook ander vogelnieuws werd regelmatig geplaatst.
In 2012 willen we een eigen folder gaan maken.
Invoeren oude waarnemingen
Inmiddels hebben zich een aantal leden gemeld die bezig zijn met het invoeren van
oude waarnemingen uit ons archief. Tot op heden zijn er 2300 waarnemingen in
Waarneming.nl ingevoerd. Het betreft 139 soorten met waarnemingsdata tussen
1982 en 2001. Een voorzichtige inschatting is dat we 10 tot 15% hebben ingevoerd
van het totale kaartjes bestand. Wie mee wil helpen kan zich nog steeds aanmelden
bij Paul de Jong.
Roofvogelshows
Het aantal roofvogels en uilen dat als huisdier worden gehouden is de laatste jaren
schrikbarend toegenomen. De 14 vogelwerkgroepen van Noord Holland hebben een
gezamenlijke verklaring uitgegeven tegen het houden van roofvogels. Ook hebben
we afgesproken geen roofvogel- en uilenshows te organiseren.
In juli en augustus was Jan Cees Lont met zijn roofvogels en uilen te vinden op de
braderie in Schoorl, de Westfriese markt in Schagen en op de markt in Hoorn. De
Vogelwerkgroep en de Roofvogelwerkgroep vinden dat uilen en roofvogels daar niet
thuis horen en kwamen in actie. Omdat de folders van Vogelbescherming Nederland
op waren en ze vrij duur waren om te drukken hebben we zelf een A5 flyer
ontwikkeld. Naast argumenten waarom het houden van uilen en roofvogel(shows) in
onze ogen niet gewenst is willen we de mensen ook wijzen op het alternatief:
roofvogels in de vrije natuur. Leden kunnen de flyers op lezingen mee nemen om uit
te delen onder familie, kennissen en collega’s. We willen organisaties/bedrijven die
mogelijk roofvogelshows willen organiseren preventief aanschrijven om ze te wijzen

op de kwalijke gevolgen van deze shows. De Roofvogelwerkgroep organiseerde een
prachtige expositie over roofvogels in het bezoekerscentrum van Schoorl.
Meeuwen
Vanaf half juli stonden er in de Alkmaarsche Courant bijna dagelijks artikelen over
de overlast van de meeuwen in de stad. Dit jaar blijken zelfs de kazen op de
kaasmarkt niet veilig te zijn voor de meeuwen. Ook vuilniszakken (vaak te vroeg
aan de weg gezet) werden kapot getrokken op zoek naar eten. Helaas is er nog
weinig terecht gekomen van de voorgenomen ondergrondse vuilopslag in de
binnenstad en is het toezicht op het te vroeg neer zetten van vuilniszakken blijkbaar
ook niet toereikend. In een eerste reactie van de gemeente in de krant werd op de
eigen verantwoordelijkheid van mensen gewezen om de meeuwen niet te voeren.
Erg jammer dat een week later wethouder Nagengast, zonder overleg met zijn
ambtenaren, eigenhandig overging tot de aanschaf van mobilofoons met
roofvogelgeluiden die de meeuwen moesten verjagen. Wij willen een gesprek met de
wethouder aanvragen om hem beter te informeren over de meeuwen. Ook wil de
gemeente een ontheffing van de Flora en Faunawet aanvragen om de meeuwen aan
te pakken (eieren schudden, verjagen). Er is er een brief namens Animo naar de
Provincie gestuurd om duidelijk te maken dat Alkmaar eerst maar eens moet doen
wat ze al jaren roept te gaan doen om de overlast te beperken (ondergrondse
vuilopslag, voorlichten, handhaven). Tevens zou het goed zijn een gedoogterrein
voor de meeuwen in te richten.
Stichting Oudorperhout
Dit jaar werd de nieuwe stichting Oudorperhout opgericht. Er is regelmatig overleg
met contactpersoon Hans Schouten. Komend voorjaar willen we weer gezamenlijk
vogel/natuurkijkdagen organiseren.
Animo
Willem Tolman nam in januari het besluit om terug te treden uit Animo. Wij willen
Willem hartelijk danken dat hij ons jarenlang heeft vertegenwoordigd. Helaas is het
niet gelukt om iemand anders te vinden die zijn plaats binnen Animo in wil nemen.
Alkmaar heeft vleugels
Het boekje is een groot succes geworden. De verkoop ervan voorloopt voorspoedig;
er zijn er al bijna 900 verkocht en er liggen er nog 150 in consignatie in winkels. Er
zijn er ruim 700 weggeven aan o.a. gemeente Alkmaar, fotografen/auteurs, leden,
pers, gasten presentatie, bibliotheek, expertmeeting, nieuwe leden, verkooppunten
enz.
Zilverenmaanprijs
In oktober werden we blij verrast met een nominatie voor de Zilveren Maanprijs
2011.

Deze prijs is bedoeld om een geslaagd project of baanbrekende activiteit op het
gebied van natuur, milieu of landschap in het zonnetje te zetten. De prijs is een
initiatief van de Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en IVN
Consulentenschap Noord-Holland en werd dit jaar voor de tiende en laatste keer
uitgereikt. Er waren naast de vogelwerkgroep nog twee genomineerden: Eendenkooi
van der Eng en Natuurpark Blokweer. De vogelwerkgroep was genomineerd omdat
we al in de tachtiger jaren zijn begonnen met onderzoek doen naar vogels in de stad.
Over deze ‘gewone’ vogels was tot dan toe slechts weinig bekend. Iedere 10 jaar
werd de stad geïnventariseerd door een grote groep vrijwilligers en iedere 10 jaar
verscheen er een uitgebreid boekwerk over deze tellingen. Eind 2010 verscheen het
boek ‘Alkmaar heeft vleugels’, wat een groot succes is. Op 17 november 2011 reikte
Johan Remkes, Commissaris van de Koningin, de Zilveren Maanprijs uit aan de
vertegenwoordigers van de VWG: Kees Roobeek, Johan Bos en Miranda Zutt-van
der Made. We danken onze nominatie aan de KNNV.
Stadsvogelprijs
Simone Stam, stadsecologe kwam in maart tijdens een bestuursvergadering langs om
de nominatie van Alkmaar voor de Stadsvogelprijs te bespreken. Besloten werd te
kiezen voor het thema “van onderzoek naar beleid en uitvoering”. Er werd door de
gemeente een mooie brochure gemaakt wat resulteerde in een prachtige tweede
plaats, de Aanmoedigingsprijs van € 10.000,-- .
De gemeenteraad heeft in haar motie ‘Aanpak vogelvriendelijke stad’ voorgesteld de
prijs in te zetten voor praktische vogeloplossingen (nestkasten, dakpannen, planten),
vooral voor de Huismus en Huiszwaluw/Gierzwaluw, en heeft het college verzocht
om samen met de Vogelwerkgroep te komen met praktische oplossingen.
Gemeente Alkmaar
Er is nog geen beroep op ons gedaan wat betreft het plan van de gemeente Alkmaar
voor het maken van een Natuurwaardenkaart.
We hebben meegedacht over een locatie voor een Oeverzwaluwwand
(Boekelermeer, Oudorp) en informatie verzameld wat hiervan de kosten zouden zijn.
Tot op heden is het vervolgens erg stil geworden.
Bij de Synagoge aan de Hofstraat zijn voorzieningen voor Gierzwaluwen getroffen
in samenwerking met de gemeente, woningbouwvereniging Van Alckmaer en de
Gierzwaluwwerkgroep. Bij het Karenhuis worden dit voorjaar speciale nestkasten
geplaatst. Deze worden door het PCC gemaakt op kosten van de Vogelwerkgroep.
Auke en Miranda zijn naar een door de gemeente Alkmaar en Vogelbescherming
georganiseerde expertmeeting geweest. Hier werd samen met vertegenwoordigers
van ontwikkelaars en een woningbouwvereniging gekeken welke vogelvriendelijke
maatregelen zouden kunnen worden toegepast in de nog te bouwen wijk
Vroonermeer Noord. Iedereen deed erg enthousiast mee en er kwamen veel leuke
ideeën naar voren. We hopen dat veel plannen ook zullen worden uitgevoerd en dat

we meer gemeenten enthousiast kunnen krijgen om op deze manier, vóór er
gebouwd gaat worden, over vogels in de wijk na te denken.
Gemeente Bergen
We dienden een door Kees Roobeek opgestelde Zienswijze in bij de gemeente
Bergen inzake de structuurvisie Mooi Bergen Winkelkern. Daarin wijzen we op de
mogelijkheden om bij nieuwbouw voorzieningen te treffen voor Gierzwaluwen en
vleermuizen. Dit verzoek zal worden overwogen bij de opstelling van de
bestemmingsplannen voor de deelgebieden.
In juni tekenden we beroep aan bij de Raad van State tegen de verleende ontheffing
Flora en Faunawet voor de aanleg van gasopslag Bergermeer. Helaas zijn we door
vakantie te laat met het betalen van de griffiekosten en moesten we het beroep
intrekken.
Gemeente Langedijk
Eind december 2010 heeft de Vogelwerkgroep een Zienswijze op het voorontwerp
bestemmingsplan Westerdel ingediend. Hierin wijzen wij de gemeente Langedijk op
de broedkolonie meeuwen die al jarenlang in dit gebied gevestigd is. Daarnaast
wijzen we op het belang van een open groene buffer rond het natuurgebied De
Kleimeer, het gebruik van het gebied als foerageergebied door Kievit, Goudplevier
en Veldleeuwerik en het belang van open agrarisch gebied voor de Oeverzwaluwen
die in de Oeverzwaluwwand broeden. De gemeente reageert afwijzend en we hebben
in het najaar 2011 nogmaals gevraagd of de gemeente wil overwegen om
voorzieningen te treffen voor de meeuwen die hun broedplaats verliezen. Ook hier
wordt in eerste instantie wederom afwijzend gereageerd. Na telefonisch contact zijn
er ook hier mogelijk toch nog kansen (o.a. ook een expertmeeting, tijdelijke natuur,
voorzieningen meeuwen).
De Vogelwerkgroep wordt door de gemeente uitgenodigd om te komen praten over
de het opstarten van een Ecologische visie Langedijk. Er volgt een
kennismakingsgesprek met Rutger Polder (ook namens de KNNV) en Dick IJff.
Rutger heeft zich op gegeven voor de projectgroep.
Hondsbossche zeewering
Hans Roersma en Nellie van Brederode hebben onze hulp ingeroepen aangaande de
plannen omtrent de Hondsbossche zeewering (HBZ).
De Hondsbossche en Pettemer zeewering zijn door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat aangewezen als zwakke schakels in de Kop van Noord-Holland. In de
afgelopen jaren zijn ter versterking hiervan een aantal scenario’s uitgewerkt, maar in
een voor ons volstrekt onduidelijke gang van zaken is hieruit de versie met de naam
“zand en natuur” naar voren gekomen als het gewenste alternatief. Bij dit scenario
moet, gezien de planning, in 2014 een groot zandpakket voor de zeeweringen en op
de strekdammen de veiligheid voor een aantal jaren garanderen.
Bij de voorlichtingsavonden over dit project wordt aangevoerd, dat er in dit scenario
volop kansen zijn voor nieuwe natuur. Voor ons als lokale natuurorganisatie is echter

duidelijk, dat met de voorgenomen variant veel natuurwaarden verloren gaan zonder
dat er ook maar sprake is van enige lokale natuurwinst. De beoogde compensatie in
de Waddenzee voor Steenlopers is geminimaliseerd, zal niet tijdig zijn en
waarschijnlijk ook niet uitvoerbaar blijken.
Ook voor ons staat de veiligheid van het achterland voorop, maar de effecten op de
natuur in dit gebied van de nu gekozen variant zijn negatief en onwenselijk.
Er zal op korte termijn actie moeten worden ondernomen.
Helaas bleek dat de verschillende natuurorganisaties niet op één lijn zaten wat
betreft de consequenties voor de natuur. Middels een door Kees Roobeek opgestelde
brief die verstuurd is naar o.a. Stichting Duinbehoud, Waddenvereniging,
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting Anemoon en de vissers
is daar inmiddels verandering in gekomen. Deze brief is te lezen op de website. Na
twee workshops zitten alle organisaties inmiddels wel op één lijn.
Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland gaan praten met
Rijkswaterstaat om te proberen of er toch niet hard substraat mag worden toegepast.
Bestuurszaken
Het bestuur heeft afgelopen jaar veel werk verricht en heeft daarbij hulp gehad van
een aantal trouwe leden. Toch wordt op veel oproepen om hulp niet gereageerd. Met
de huidige economische omstandigheden komt de natuur steeds meer in de knel. We
verwachten dan ook dat er vaker een beroep op ons zal worden gedaan inzake
beschermingzaken. We hopen dat onze leden ook vaker bereid willen zijn bij te
springen als we daarom vragen.
Het bestuur gaat komend jaar door in de huidige bezetting, maar moet het doen
zonder de hulp Kees Roobeek en het jaar erop ook zonder de hulp van Pierre v.d.
Wielen.
Harry Smit (voorzitter)
Miranda Zutt-van der Made (secretaris)
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Nieuw beleid
Een nieuw agendapunt en we hopen dat de leden mee willen denken wat er
belangrijk is voor komend jaar. We hebben zelf een aantal ideeën:
• Gesprek aanvragen met Wethouder over meeuwen en vogelvriendelijk bouwen/
groenbeheer
• Folder maken
• Aandacht blijven vragen voor de negatieve gevolgen van Roofvogelshows,
gemeenten en bedrijven aanschrijven (in samenwerking met de
Roofvogelwerkgroep)
• Voorbereiden volgende broedvogelinventarisatie Alkmaar

• Nieuwe landelijke broedvogelinventarisatie Sovon voorbereiden
• Afronden Gierzwaluwadressen bezoeken en doorgeven aan de gemeente Alkmaar
• HBZ; ontwikkelingen blijven volgen en proberen bij te sturen met andere

natuurbeschermingsorganisaties

• Vogelvriendelijk bouwen en belang van (openbaar)groen onder de aandacht

brengen

• Website verder uitbouwen
• Organiseren van een cursus begin 2013
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Financieel jaaroverzicht 2011
In 2011 waren de inkomsten uit het boekje "Alkmaar heeft Vleugels" hoger dan uit
de contributie. Hulde voor en dank aan allen die eraan bijgedragen hebben.
Het verzoek contributie te betalen werd niet meer via acceptgiro's gedaan,
maar via twee verzoeken in De Kleine Alk en eventueel daarna via een email
verzoek. Dit was wel even wennen, maar er werden geen leden uitgeschreven,
hoewel enkelen nog moeten betalen. In 2012 hopen we dat U
ons wilt machtigen en anders op het eerste verzoek per email wilt betalen. We
hebben intussen van circa 200 leden het email adres.
Er zijn 5 leden die bedankten en 23 nieuwe leden, zodat we nu 234 leden
hebben. 11 van de 23 nieuwe leden zijn vrouw en er is sprake van verjonging.
De kosten voor de komende excursie naar Helgoland worden geheel door
de deelnemers betaald. De kosten voor de website hebben voor 2/3 deel betrekking
op werk dat al in 2011 verricht was. De rente uit 2010 was al in het banksaldo
opgenomen.
De kascommissie bestond uit Jan Vrouwe en Hennie Palmers
Auke Burrie (Penningmeester)
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Jaarverslag waarnemingensecretaris 2011
Helaas is het het Bestuur het afgelopen jaar niet gelukt om een nieuwe
waarnemingensecreataris te vinden.

Pierre v.d. Wielen heeft in De Kleine Alk nummer 2 eenmalig een overzicht
geschreven over de maanden januari t/m april.
Marco Witte bleek bereid om toch nog een Top 5 jaaroverzicht te maken. Allebei
hartelijk bedankt!
Het afgelopen jaar werden minder waarnemingen in ons werkgebied ingevoerd dan
in 2010. In totaal 23.587 stuks (was 25.436). Een daling van ruim 7 %. Door 726
(2010:1062) waarnemers werden liefst 276 soorten doorgegeven (2010: 259),
waarvan er 11 beoordeeld moeten worden door de CDNA.
Top 5 waarnemers 2011 en vergelijking met 2010

2010

1
2
3
4
5

aantal
waarnemin
gen
Jacques de Koning 1.797
Jaap Groenhof
1.269
Jacos Jes
1.172
Ronald Sunnotel 731
Ruud Costers
564

2011

aantal
waarnemin
gen
Sander Schagen 885
Henry van Lierop 856
Jacques de Koning 805
Noor Mather
701
Jacos Jes
639

Maar liefst 3 nieuwe binnenkomers in de top 5, waaronder de nummer 1.
Top 5 soorten 2011 en vergelijking met 2010

2010

aantal
waarnemin
gen
1 Baltimoretroepiaal 758
2 Scholekster
321
3 Buizerd
306
4 Torenvalk
295
5 Kievit/Bruine
275
kiekendief

2011

Steenloper
Scholekster
Kluut
Lepelaar
Grote stern

aantal
waarnemin
gen
355
338
333
321
309

De enige zeldzaamheid van het afgelopen jaar die twitchbaar was, een
Woestijntapuit op 30 en 31 oktober, bleef te kort om tot een groot aantal
waarnemingen te leiden. Daarom dit jaar weer een normalere top 5 met soorten die
vooral in de Putten en omgeving zijn gezien.
De Oehoe uit Heiloo werd 48 keer gemeld. Het aantal waarnemingen van Patrijzen
weerspiegelt vermoedelijk hoe sterk deze soort aan het afnemen is in ons
werkgebied. Ze zijn afgelopen jaar nog slechts 81 keer gemeld (2010: 198) in 37
gebieden (2010: 54). Het aantal waarnemingen van Grote zilverreiger daarentegen is
verder toegenomen van 99 in 2010 naar 151 in 2011.
Top 5 dagen

2011

1 zaterdag 20-08
zaterdag 15-10
3 zondag 02-01
4 zaterdag 02-04
5 zaterdag 01-01

aantal
Bijzonderheden
waarnemin
gen
336
Geen bijzonderheden
Oostenwind met leuke trek
335
Begin jaarlijst
291
Mooie voorjaarsdag
285
Begin jaarlijst

Op 15 oktober werden met een oostenwind veel roofvogels (Ruigpootbuizerden en
Zeearend) in het werkgebied gezien. Op donderdag 21 juli en dinsdag 25 oktober
werden slechts 3 waarnemingen ingevoerd, het laagste dagtotaal.
Top 5 Gebieden
Nieuw in dit top 5 overzicht is de top 5 van populairste gebieden.

1
2
3
4
5

2011
de Putten
Ver. Harger- en Pettemerpolder
Hondsbossche zeewering
Telpost Camperduin
Geestmerambacht

aantal waarnemingen
3.350
2.491
1.558
933
766

Het aantal waarnemingen op de telpost Camperduin is uiteraard veel hoger dan hier
is aangegeven, maar voor dit overzicht is geen gebruik gemaakt van trektellen.nl.
Verder is de top 5 niet verrassend.

Marco Witte
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Jaarverslag redactie van De Kleine Alk 2011
In 2011 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 Erwin van Saane (excursies), Wim Schols (cartoon en illustratie
bij column), Pierre van der Wielen (aanleveren van teksten over lezingen), Wim Bart
Stoop (column Ogrut) en Evert Maarschall (lezingen en excursies van de KNNV
afdeling Regio Alkmaar). De VWG-lezingen en -excursies worden ook opgenomen
in BLAD, het tijdschrift van genoemde afdeling van de KNNV en het IVN NoordKennemerland. Er is nog geen nieuwe vaste medewerker gevonden voor de
waarnemingenrubriek. Pierre van der Wielen heeft deze voor nummer 2 verzorgd en
Jan Stok zorgde voor de daaropvolgende nummers voor wat foto’s.
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 maakt.
Jannie Nijman (coördinatie verzending) 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. Allen weer hartelijk dank!
Vanaf nummer drie is een wijziging in de indeling en opmaak van het
colofon en de inhoudsopgave doorgevoerd. Als er veel bijdragen waren en er ook
zaken aan het colofon toegevoegd moesten worden was het voor Peter worstelen met
de ruimte op die ene pagina. De contactpersonen van de twee werkgroepen waren
daardoor voorlopig op de laatste pagina terechtgekomen. Omdat ook een tekst over
lid worden een vaste plaats moest krijgen, en iets over de contributie een tijdelijke,
was het duidelijk dat meer ruimte nodig was. Daarom is aan Peter gevraagd daar iets
voor te verzinnen en het resultaat heeft u kunnen zien. Wij zijn er erg tevreden over.
Om het proces van het produceren van de adresstickers wat te stroomlijnen
heeft ondergetekende wat uitleg gegeven over Excel en ervoor gezorgd dat er een
Word-document klaarstaat dat direct de bijgewerkte adressenlijst inleest.
In 2011 verschenen vier nummers: de complete jaargang 29. Dit jaar waren
alle nummers weer ongeveer op tijd en nummer 4 was er weer op de laatste lezing
voor de kerst. Het lijkt er dus op dat dit jaarlijks gaat lukken.
De vier nummers van deze jaargang waren over het geheel weer zeer
gevarieerd. Er werd geschreven over eigen onderzoek en waarnemingen (Kerkuilen,
een ontsnapte Topper die pullen kreeg, de Buffelkopeend en de door Dook Vlugt in
2010 gestarte serie over de roofvogels in onze duinen, met Havik en Sperwer en in

het kielzog van de eerste over Postduifringen), broedvogelinventarisaties (Huismus
en Spreeuw in Alkmaar, IJsvogels (twee jaarverslagen), Oudorperhout,
Kooimeerpolder), een verslag van de stadsvogelconferentie en enkele
boekbesprekingen. De twee jaargangen geleden gestarte series over interessante
vogelwebsites en over de telactiviteiten binnen ons werkgebied lagen ook afgelopen
jaar door tijdgebrek nog stil. Naast de gebruikelijke excursieverslagen waren er
enkele zeer uitgebreide over de buitenlandse excursies (Falsterbo, Cap Gris Nez).
Verder de aankondigingen en oproepen (o.a. voor de Huiszwaluwinventarisatie).
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 180 pagina’s, waarvan ca. 172 gevuld oftewel gemiddeld 43 pagina’s
per nummer, 21 auteurs, 14 kortere of langere artikelen van gemiddeld 3,9 pagina’s
(totaal 54 pagina’s), 7,5 pagina’s voor de waarnemingen (slechts één echte
aflevering), 42 voor excursie- en reisverslagen (evenaring record van 2010) en 39
voor oproepen en aankondigingen (hoogste ooit). Dit alles was voorzien van 73
foto’s en dat is gemiddeld 18 per nummer. Verder nog 9 figuren, 15 tabellen, 3
cartoons en 4 andere tekeningen, de laatste niet meer bij de column. Een
bovengemiddeld jaar als het gaat om omvang en aantallen.
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. We blijven vragen om aan ons blad te denken na inventarisaties,
tellingen of bijzondere waarnemingen.
Namens de redactie,
Tom Damm (hoofdredacteur)

Bijlage 7

Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2011
Het afgelopen jaar is relatief weinig gedaan aan inventarisaties vergeleken met de
afgelopen jaren. In de zomer is er weer eens een huiszwaluwinventarisatie
uitgevoerd door de verschillende leden van de VWG en een verslag hierover zal in
de komende Kleine Alk verschijnen. Daarnaast zijn in de binnenstad van Alkmaar
adressen met invliegende Gierzwaluwen vastgelegd. In onze provincie werd een
zomertelling van ganzen georganiseerd en werd ook ons werkgebied grotendeels
geteld op het voorkomen van de diverse soorten ganzen in dit jaargetijde. Het bleek
dat er ca. 8000 Grauwe ganzen (inclusief boerengans) en ca 130 Canadese ganzen in

onze contreien te vinden waren. De ganzen bevonden zich grotendeels in de diverse
polders zoals de Schermer en Mijzenpolder.
Plannen voor 2012.: De toekenning van de Zilveren Maanprijs voor onze
inventarisaties van Alkmaar afgelopen november is een mooie stimulans om een
start te maken met een volgende inventarisatieronde. De inventarisaties van de
verschillende parken, die Alkmaar rijk is, zal dan een eerste opmaat zijn voor dit
nieuwe project dat ons de komende 3 jaar te wachten staat.
Twee leden van de Vogelwerkgroep hebben op verzoek van
Natuurmonumenten de Kooimeerpolder geïnventariseerd. Een verslag hiervan is in
de Kleine Alk verschenen.
Na vele jaren trouwe dienst stopt Kees Roobeek met zijn activiteiten voor de
commissie. Bedankt voor het vele verzette werk, Kees!
Kees Roobeek, Harry Smit, Tom Damm
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Jaarverslag lezingen 2011
Ook in 2011 hadden we weer een leuk en gevarieerd lezingenprogramma dat ons de
hele wereld mee over nam. Ook kregen we de kans ons dieper te verdiepen in het
leven van enkele vogelsoorten en zelfs een zoogdier!
Hans Brinks startte het jaar met een verslag van zijn reis naar Namibië en Botswana.
Daarna volgde in februari Chris van Turnhout die kwam vertellen over de diverse
projecten die SOVON in de regio en landelijk uitvoert en wat men er mee wil. Als er
nog liefhebbers zijn voor deelname: zie www.sovon.nl voor allerhande leuke
projecten.
Na de jaarvergadering in maart nam Harm Niesen ons mee naar het verre oosten:
Kamtsjatka met allerhande leuke Alkjes, vulkanen en er schijnen ook Beren voor te
komen. In april zochten we de warmte weer op met Ruud Kampf die verslag deed
van zijn reis naar Suriname. In mei lieten diverse leden wat plaatjes zien van hun
activiteiten in zowel Nederland als de verre omgeving.
Marco Witte opende het najaar met een verhaal over het raarste continent;
Madagascar. Tijd voor weer wat kouders en in oktober liet Lex van Groningen ons
langdurig genieten van de vogels en zeezoogdieren op en rond de Zuidpool. In
november schoof voor het eerst de lezingdatum een week op om Kees Woutersen de

kans te geven om zijn verhaal te doen over waarom de Lammergier niet en de
Pyreneeën steenbok wel is uitgestorven. Het jaar werd afgesloten door Wim Tijsen
met een enthousiast verhaal over zijn onderzoek naar de Tureluur op Wieringen.
De meeste lezingen werden weer goed bezocht met vrijwel altijd meer dan 30 en
vaak zelfs meer dan 40 belangstellenden. Leuk daarbij is dat met name in de tweede
helft van het jaar we regelmatig nieuwe gezichten konden verwelkomen.
Rest me nu alleen nog Coen de Rijk te bedanken voor het brengen van de laptop en
beamer en Henny en haar hulpjes achter de bar. 2011 zag daar een nieuwe (zeer
welkome) trend dat er regelmatig hapjes verschenen tijdens de pauze en na de
lezingen. Misschien een extra aanmoediging om nu eens zo’n lezingavond te
bezoeken? Jullie zijn in elk geval welkom!
Pierre van der Wielen

Jaarverslag excursies 2011
In 2011 stonden er 13 excursies op het programma. De bestemmingen waren de
volgende: Friese IJsselmeerkust, Oostvaardersplassen (2x), rond Den Helder en Den
Oever, Ooijpolder, 3 dagen Zeeland, Nieuwkoopse Plassen/Groene Jonker (nieuw),
duinen Schoorl, Makkummer- en Workummerwaard, 5 dagen Cap Gris Nez in
Frankrijk (nieuw), Texel en de Lauwersmeer.
Alle excursies zijn doorgegaan, al dient gezegd te worden dat bij de
excursie naar de Lauwersmeer de bestemming niet bereikt werd door de dichte mist
en alleen wat delen langs het IJsselmeer bezocht werden en daarna voortijdig werd
beëindigd. De eerste excursie naar de Oostvaardersplassen was een inhaal van
december 2010. De weersomstandigheden waren buiten de trip naar de
Lauwersmeer redelijk tot goed met bij sommige trips wat regen en waren geslaagd te
noemen.
De belangstelling voor de excursies was lager dan in 2010. De
deelnemersaantallen lagen tussen de 4 en 19 personen. Het gemiddelde over de 13
excursies is 12,2 deelnemers en ligt hiermee op het niveau van 2008. In 2010 was
dat 15,3 en in 2009 16,4. De bestemming die de meeste deelnemers trok was de
vaartocht door de Nieuwkoopse Plassen en aansluitend bezoek aan de Groene Jonker
met 19 deelnemers. Verder waren er geen aantallen die er uit sprongen. Weinig
deelnemers trok de Nachtzwaluwen excursie in de duinen van Schoorl (4
deelnemers). Het aantal deelnemers lag bij de overige excursies tussen de 10 en 14.
De excursies werden op volgorde van datum geleid door Harm Niesen, Jan
Stok, Pierre van der Wielen, Mart van Zweeden, Paul de Jong, Dook Vlugt, Marco
Witte, en Rutger Polder.
Allemaal hartelijk bedankt!

Erwin van Saane en Pierre van der Wielen
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Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2010/2011
Net als 2009/2010 is de winter van 2010/2011 behoorlijk koud geweest. Vooral
december 2010 was de 5e koudste decembermaand sinds 1901 met 29 vorstdagen en
flink wat sneeuw. Voor de IJsvogels al weer de 3e ongunstige winter op rij. Dat
beloofde niet veel goeds. Gelukkig vielen januari en februari erg mee en daarna
volgde het warmste, zonnigste en vooral droogste voorjaar ooit gemeten in De Bilt.
Gunstig voor IJsvogels met al dat water in Nederland.
Het aantal meldingen binnen de datumgrenzen in ons werkgebied (van 1 april tot 15
mei) op www.waarneming.nl scheelde niet zo veel met vorig jaar. 8 t.o.v. 6
meldingen. Als de we meldingen vanaf 15 maart en tot 30 mei meenemen worden
het er 16 meer. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In het hele jaar tot nog
toe (1 oktober 2011) waren er 70 meldingen. Een stuk minder dan de 98 van 2010.
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. In
Alkmaar Noord werd bovendien een IJsvogelwand in ’t Rak aangelegd en twee in de
Nollen Oost. We konden ook een nieuw lid verwelkomen uit Heiloo: Jan Nanne, en
daarmee bestaat de IJsvogelwerkgroep formeel uit 11 leden.
Overzicht aantal territoria/broedparen per gemeente van 1999 tot en met 2011.
gemeente

99

00

Alkmaar
Heiloo
Castricum
Bergen
Heerhugowaard
Langedijk
Obdam

1

1

totaal

1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
2
1
2

2
1
1
1
3
2

5
1
2
1
5
2
1

3

1

1
2

1
1
2

2
1

1

?

8

10

17

7

5

1

1

1

2

3

3

4

1
1
2
7

Aan de hand van de resultaten kom ik voor 2011 tot 7 territoria, waarbij kan worden
geconcludeerd dat 2011 een licht herstel laat zien.
Het uitgebreide verslag heeft inmiddels ook in Kleine Alk nummer 4 gestaan.
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o., postadres R. Polder, Westerweg 232, 1815 JK
Alkmaar, r.polder1@hetnet.nl.
Rutger Polder
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Jaarverslag Kerkuilen in werkgebied VWG Alkmaar e.o.
2011
Na weer een winter van betekenis, was ook 2011 weer spannend, wat betreft het
aantal broedsels van de Kerkuilen in ons werkgebied. 2010 was ondanks de redelijk
strenge winter een goed jaar geworden. Er zijn in de winter van 2010-2011 nog
enkele Kerkuilenkasten opgehangen op nieuwe locaties, waaronder een bij een
houthandel in Oudkarspel.
Eind mei werden de kasten in de Schermer en Oudkarspel door mij aan een controle
onderworpen. Op vier succesvolle locaties van 2010 waren opnieuw broedsels
aanwezig met 5 tot 7 eieren, dit zag er hoopvol uit. Op twee locaties, waar in 2010
wel was gebroed, was in 2011 geen nieuwe poging ondernomen. Ondanks de
aanwezigheid van minstens één Kerkuil, is hier het hele jaar ook verder niet
gebroed. Wel was er in de Zuidschermer een nieuwe kast bewoond, waar gelijk 6
eieren bebroed werden, die ook allemaal uit zijn gekomen. In Oudkarspel was het
ook gelijk raak met 5 eieren. Tevens stuitte ik tijdens de Boerenzwaluwentelling op
een Kerkuilenbroedsel in een nis in een nok van een schuur nabij Oterleek. Volgens
de eigenaar van de schuur zaten de uilen daar al een paar jaar, maar hij wist niet
hoeveel jongen er grootgebracht waren. Middels controle met een spiegeltje
constateerden we 7 eieren.
In juni en juli zijn uiteindelijk 27 jongen geringd. Van het broedsel in Oudkarspel is
helaas maar één ei uitgekomen en van het broedsel in Oterleek is niet één ei
uitgekomen. Ze bleken onbevrucht. Dit kan komen, doordat één van de ouders nog
erg jong is. Eén van de uilen in Oudkarspel bijvoorbeeld, was nog geen jaar oud,

toen zij begon met broeden. Dit konden wij middels de ringaflezing constateren.
Ondanks dat, was 27 jongen geen slecht resultaat. (2010 totaal 26 jongen).
Eind augustus kreeg ik van omliggende regio’s te horen dat er aardig wat 2e
broedsels bezig waren. Het werd tijd voor weer een controleronde. Dit resulteerde in
het eerste 2e broedsel in de Schermer in mijn carrière (ik ben nu drie jaar bezig).
Nabij Schermerhorn zat een uil opnieuw op 5 eieren. Begin november konden we
hier nog drie jongen ringen. Uiteindelijk zijn hier twee jongen uitgevlogen. De derde
vond ik begin januari 2012 volgroeid, maar dood in de kast.
Uiteindelijk groeide het aantal broedparen en jongen in 2011 ten opzichte van 2010.
Het aantal broedparen van 6 naar 7 en het aantal jongen van 26 naar 29. Het aantal
broedparen in de regio Alkmaar-Heiloo-Bergen-Egmond-Schoorl (coordinator Henk
Eenhoorn) bleef gelijk met 10 paar, waarvan er 3 mislukten. Ook hier was een 2e
broedsel aanwezig. Totaal resulteerde dit in 27 uitgevlogen jongen, 7 minder dan
vorig jaar. In Warmenhuizen (ook nog ons werkgebied) was ook nog een broedsel uit
de regio van Gert-Jan Langedijk. Hier zijn twee jongen uitgevlogen. Ten opzichte
van 2010 is het aantal broedparen stabiel gebleven in ons werkgebied en totaal 58
jongen uitgevlogen. Er hangen nog volop vrije kasten, dus hopen wij, dat we
volgend jaar weer plussen.
Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland, Regiocoördinator Schermer:
Tim Zutt
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Jaarverslag Steenuilen in werkgebied VWG Alkmaar
e.o. 2011
Steenuilen in de Schermer
In 2009 ben ik via Dirk Klein betrokken geraakt bij de Steenuilenwerkgroep, hij
zocht iemand ter ondersteuning van het veldwerk. Aangezien ik altijd al een vogel en
vooral uilen liefhebber ben geweest leek dit mij wel leuk en ben hem gaan helpen.
Helaas is Dirk vanwege gezondheidsproblemen in 2010 gestopt, gelukkig heeft hij
mij nog kunnen inwerken. Dirk beheerde regio de Schermer vanaf 2003, toen hingen
er 17 kasten. Inmiddels hangen er 28 kasten.
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Gezien het aantal kasten valt het aantal broedgevallen wel tegen, de kasten vallen
ook goed in de smaak bij Spreeuwen, Koolmezen en soms de Ringmus en zelfs een
Buffelkopeend.
Al met al was 2011 een goed jaar in de reeks, hopelijk zet deze stijgende trend door.
Tom Jorna

Steenuilen in Regio 8
Een groot deel van ons werkgebied valt onder de Steenuilenwerkgroep regio 8.
Regio 8 bevat het gebied tussen het Noordzeekanaal, de A9, het
Noordhollandskanaal, tot en met Hargen en de Noordzee.
De werkgroep bestaat uit: Bert Daudeij (Heiloo), Lauri Karels (Limmen), Peter
Ouwekerk (Uitgeest), Giel van de Pluijm (Bergen), Piet Zomerdijk (Bakkum) en
Henk Eenhoorn (Castricum, coördinator).
De werkgroep wil zoveel mogelijk doen om de Steenuil te beschermen en het aantal
te verhogen in ons gebied. Zij doet dit door voorlichting te geven, nestkasten op te
hangen (er zijn 97 stuks geplaatst) en door het biotoop te verbeteren.
In Noord-Holland broedden in 2008: 112 paar, in 2009 106 paar, in 2010
101 paar en 2011 90 paar Steenuilen.
De helft van de Steenuilen in Noord-Holland broeden in West-Friesland en je kunt
moeilijk zeggen dat Noord-Holland “het Steenuilen-gebied bij uitstek” is. Als je echt
Steenuilen wil zien moet je naar Gelderland (de Veluwe en daar ten zuiden van
richting grote rivieren).
Jammer genoeg wordt er, voorzover wij weten, in onze regio 8 niet
gebroed, maar hopelijk weten wij niet alles. Steenuiltjes houden van troep en rotzooi
en broeden dus ook op plekken waar je het niet meteen verwacht: in oude schuurtjes,
onder stapels hout, in gaten in bomen.
Nieuwe Steenuilen
Twee boswachters van het PWN hebben deze zomer vier Steenuiltjes (afkomstig uit
de Vogelopvang) los gelaten op het Voormalig Vliegveld Bergen: “ze gingen allen
een andere kant op en verdwenen uit het zicht”.
Maar ze moeten wel ergens in de buurt zijn want Steenuilen zijn geen “ver-vliegers”,
dus we komen ze wel weer tegen.

Torenvalk
Aan de Hoeverweg in Egmond aan de Hoef, broedde dit jaar een Torenvalk in een
kast van ons. Er werden vier jongen groot gebracht.
Dat is tenminste iets anders dan een Spreeuw of Koolmees die we meestal in onze
kasten aantreffen.
Bunkers
Er is dit voorjaar een paartje Steenuilen gezien op de bunkers voorbij de Filisteinse
molen (op het Voormalig Vliegveld Bergen), maar van verdere activiteiten hebben
we nog niets gemerkt.
Boomgaard
Dit voorjaar zat een solitaire Steenuil in de boomgaard aan de Egmondermeer in
Egmond aan de Hoef. Het roepen om een vrouwtje werd op zeker moment gestaakt
en de vogel verdween. Hier werd in het verleden altijd gebroed. De biotoop is dan
ook ideaal: een boomgaard, een schapenweitje en rommelige houtstapels. En als ze
zin in verandering hadden gingen ze op bezoek bij de buurman.
Er werd gebroed in stapels hout, waar jammer genoeg de kat de jonge uiltjes vaak
wist te vinden.
Snelheid
Aan de Westerweg in Heiloo hebben we in januari een Steenuilenkast opgehangen.
Dezelfde maand zaten er twee Steenuilen in, maar in de loop van het voorjaar waren
ze verdwenen.
Geel nest
Bij controle van een nestkast zagen we een Koolmezennest vol met alleen gele stof.
Uiteindelijk bleek op korte afstand een tennisbaan te liggen en de Mezen hadden de
gele tennisballen gestript en voor hun nest gebruikt.
Henk Eenhoorn
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Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2011
Onderzoek
Voor het 17e 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. Het gezamenlijke
verslag is half december verschenen.

Algemeen overzicht:
Wespendief
twee broedgevallen, één in Bergen en één in Schoorl en één
territorium, twee uitgevlogen jongen.
Havik
acht broedgevallen, drie in Bergen en vijf in Schoorl, één
territorium in Wimmenum, 17 uitgevlogen jongen.
Sperwer
géén broedgevallen, géén territoria.
Buizerd
acht broedgevallen, vijf in Bergen en drie in Schoorl, één
territorium en één broedgeval mislukt, 15 uitgevlogen jongen.
Torenvalk
één broedgeval in een nestkast ten noorden van Egmond aan Zee
De voorlopig laatste brand op 1 mei heeft voor het mislukte broedgeval van een
Buizerd gezorgd. Waarschijnlijk heeft het paartje vanwege de drukte tussen 1 en 5
mei het territorium verlaten.
De meeste juvenielen zijn geringd.
Hieronder een overzicht van vastgestelde territoria in het duingebied van Schoorl,
Bergen en tot Egmond aan Zee over de jaren dat er onderzoek is gedaan door de
Roofvogelwerkgroep.
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Tentoonstelling
In het voorjaar van 2011 kwam Gerrit Stam met het idee een
roofvogeltentoonstelling in te richten in het Bezoekerscentrum van SBB in Schoorl.
Gerrit heeft er verreweg het meeste werk aan gehad. Opgezette vogels kwamen
vooral van Ben van Wees en Sander Schagen zorgde voor tekeningen van roofvogels
en informatie daar over. Twee lezingen werden gehouden, één door Dook Vlugt, de
tweede door Leon Kelder. Elke zaterdag en zondag en de dagen na kerst hebben
leden van de Roofvogelwerkgroep belangstellenden te woord gestaan. Ongeveer
10.000 personen hebben het bezoekerscentrum bezocht in de twee maanden dat de
tentoonstelling er was.
Roofvogelshows
In het voorjaar van 2011 heeft de SVN zich geschaard achter de actie van de WRN
en andere organisaties tegen het houden van roofvogels en organiseren van

roofvogelshows. Voornamelijk Dook Vlugt benaderde organisaties die een show met
roofvogels wilden organiseren met argumenten om deze show niet op te voeren.
Miranda Zutt-van der Made heeft in september een flyer gemaakt met argumenten
tegen het opvoeren van roofvogelshows. Tijdens roofvogelshows kunnen deze
uitgedeeld worden aan passanten. Aangezien de flyer eind september gerealiseerd is
is deze nog bijna niet gebruikt. Het komende jaar zullen ze ongetwijfeld nodig zijn.
Dook Vlugt
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Oproepen
Er zijn dus weer genoeg plannen voor komend jaar en we hebben de hulp van onze
leden dan ook hard nodig! Nog even op een rij voor welke projecten we hulp nodig
hebben:
• We zoeken een nieuwe waarnemingssecreataris
• We zoeken iemand die de lezingen wil gaan organiseren
• Wie wil er namens de VWG plaatsnemen in Animo
• Invoeren van oude waarnemingen uit ons kaartjesarchief in waarneming.nl. Een
klus waar we nog wel een tijdje mee bezig zullen zijn. Het hoeft ook niet voor een
bepaalde datum klaar te zijn, dus vraag gewoon om een stapel kaartjes om op een
regenachtige dag in te voeren. Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij
Paul de Jong (sabina.paul@upcmail.nl).
• Wie wil er helpen bij promotieactiviteiten (o.a. Dag van het park, Kijkerdag,
publieksexcursies Oudorperpolder)?
• Inventariseren adressen waar Gierzwaluwen broeden in Alkmaar. Neem hiervoor
contact op met Harry Smit (smit.h@telfort.nl, 072 – 511 51 37).
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Ledenmutaties
opgezegd 2011

Overleden 2011
Nieuwe leden 2011

