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Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar
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Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vergadering d.d. 15 maart 2017 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Financiën (zie bijlage 3)
a. Verslag 2017
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2018
Bestuursvoorstellen
a. Oprichting / invulling Commissie natuurbescherming
b. Opvolging lezingencoördinator volgend seizoen
c. Zeetrektelpost Camperduin; een voorstel
d. Voorstel tot wijziging artikel 21 van de statuten (toelichting Maarten)
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2017 (zie bijlage 4)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2017 (zie bijlage 5)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2017 (zie bijlage 6)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2017 (zie bijlage 7)
Jaarverslagen lezingen 2017 (zie bijlage 8)
Jaarverslag excursies 2017 (zie bijlage 9)
Rondvraag
Sluiting

Pauze
Na de pauze zal Pierre van der Wielen ons nog vermaken met een lezing met
lichtbeelden over Zuidoost-Australië. Hem kennende zullen ons hierbij
ongetwijfeld enkele zeer interessante en zelden geziene vogelsoorten getoond
worden.
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Bijlage 1

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden
op 15 maart 2017 te Alkmaar
Aanwezig waren ca. 45 leden, inclusief bestuur bestaande uit Sara Licher
(voorzitter), Maarten Platteeuw (secretaris), Auke Burrie (aftredend penningmeester), Peter van den Berg (kandidaat penningmeester), Rob Struyk en Jan
Gerhardus.
1. Opening
- Sara opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Afwezig met afbericht: Rob Monsees, Ofra Camry, Ger Molenaar en Mart
van Zweeden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Sara introduceert het project ‘De Reuzenalk’ en licht toe dat dit gericht is op
kinderen van de basisschoolleeftijd. Naast het één keer per seizoen doen
verschijnen van een ludiek en simpel ‘doe’-blad met als thema vogels en
natuur, is de opzet om ook workshops etc. te geven waarin bv. nestkastjes
worden gemaakt, braakballen worden geplozen en andere natuurgerelateerde
activiteiten zullen worden georganiseerd. Sommige leden uiten twijfels over
de geschiktheid van de naam ‘De Reuzenalk’ voor het bijbehorende jeugdtijdschrift. Bij gebrek aan een beter voorstel wordt de naam toch aangehouden, vooral ook vanwege zijn symboolfunctie om ‘voorzichtig’ om te
gaan met de natuur (de Reuzenalk is ooit door mensenhanden uitgestorven).
Het voorstel om grotere letters te gaan hanteren wordt door de samenstellers
meegenomen. Op de vraag of er meer hulp nodig is, wordt geantwoord dat er
voorlopig door een team van vrijwillige ontwerpers aan het project wordt
gewerkt. Er is wel behoefte aan meer handen bij de invulling van de
workshops, maar met het maken van het blad gaat het vooralsnog goed. Als
het concept erg succesvol zal blijken te zijn, zal er wel om meer hulp
gevraagd gaan worden. Nu is de hele opzet van het ‘jeugdwerk’ nog erg
informeel. Intratuin heeft al ruimte aangeboden voor de organisatie van
workshops. Vier keer per jaar is voorlopig de insteek, parallel aan het
verschijnen van De Reuzenalk.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2016
Naar aanleiding van de genoemde intentie (op pagina 2) voor het instellen
van een commissie natuurbescherming wordt gemeld dat het bestuur van de
VWG contacten heeft gelegd met de VWG Midden-Kennemerland om dit op
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grotere schaal op te pakken. De suggestie wordt gedaan om over belangrijke
beschermings-issues thema-avonden te organiseren om daarover met
belangstellenden te discussiëren. De notulen worden zonder commentaar
goedgekeurd.
4. Jaarverslag Algemeen
- Op pagina 3 is abusievelijk “Corry” in plaats van “Conny” genoemd.
- De vogelcursus, van VWG Tringa uit Schagen mag met enige aanpassingen
en in goede verstandhouding met de producenten indien gewenst door ons
worden gebruikt tijdens de voor- en najaarscursus die voor 2017 op het
programma staan.
5. Financiën
- Op de vraag van Kees Roselaar waarom bankkosten ten opzichte van het
voorafgaande jaar zijn verdubbeld, antwoordt Auke dat dat veroorzaakt is
door het abonnement voor automatische afschrijvingen.
- De ‘nieuwe’ Kleine Alk in kleur (pagina 17) is positief ontvangen. Kees
Roselaar vindt het traditionele zwartwit-beeld ‘rustiger’. De meerkosten zijn
€ 1,33 per nummer. Zeker bij het presenteren van foto’s en verspreidingskaartjes wordt de kleurenuitgave als een verbetering ervaren die deze
meerkosten rechtvaardigen.
- Er wordt gemeld dat Cameraland, een vaste adverteerder in De Kleine Alk,
een factuur zal krijgen.
- Op 23 januari 2016 is de kascontrolecommissie (Mart van Zweeden en
Rutger Polder) op bezoek geweest bij penningmeester Auke Burrie. De
commissie heeft goedkeuring verleend. De nieuwe kascommissie zal
bestaan uit Mart van Zweeden (2e termijn) en Peter de Greeuw.
- Het bestuur verkrijgt goedkeuring van de aanwezige leden voor het
voortzetten van het initiatief ‘De Reuzenalk’ voor het jaar 2017. Wel wordt
afgesproken dat eind 2017 geëvalueerd zal worden, met als centrale vraag of
het initiatief bij de doelgroep is aangeslagen en voortgezet kan worden.
- Ook wordt goedkeuring verkregen om De Kleine Alk voortaan in kleur uit
te brengen. Hierbij wordt nog de opmerking geplaatst dat de kosten iets
omlaag gaan als er minder pagina’s in een nummer zitten.
6. Jaarverslag redactie De Kleine Alk
- Jaarverslag wordt goedgekeurd.
- Miranda Zutt laat weten er dit jaar mee op te willen houden. Ze doet een
oproep voor opvolging.
7. Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie
Jaarverslag wordt goedgekeurd. Harry Smit wordt bedankt voor zijn inspanningen.
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8. Jaarverslag IJsvogelwerkgroep
Geen opmerkingen. Rutger Polder wordt bedankt voor zijn inspanningen.
9. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep
Dook licht toe dat er horsten van Haviken op enkele van de in het duin
voorziene kapplaatsen aanwezig zijn. De Roofvogelwerkgroep volgt de
ontwikkelingen nauwlettend om tijdig aan de bel te kunnen trekken als die
horsten serieus bedreigd worden. Ook doet hij een oproep voor nieuwe
medewerkers bij het roofvogelwerk in het duingebied. Dook Vlugt wordt
bedankt voor zijn inspanningen.
10. Jaarverslag lezingen
Geen opmerkingen. Harm Niesen wordt bedankt voor zijn inzet.
11. Jaarverslag excursies
Geen opmerkingen. Bert de Haan meldt dat hij nog op zoek is naar een
excursieleider voor de tocht naar westelijk Fryslân die voor 16 september op
de agenda staat. Bert wordt bedankt voor zijn inspanningen.
12. Aanstelling en voorstellen nieuwe penningmeester
Na acht jaar trouwe dienst neemt Auke Burrie statutair afscheid als penningmeester. In Peter van den Berg heeft het bestuur een geschikte kandidaat
gevonden voor zijn opvolging. Peter stelt zich aan de aanwezige leden voor.
Hij is al 20 jaar lid van de VWG Niedorp en, sinds zijn verhuizing naar
Alkmaar, inmiddels ook al 9 jaar lid van de VWG Alkmaar e.o. Op onze
oproep voor een nieuwe penningmeester reageerde Peter spontaan.
Na het officiële afscheid van Auke (met de uitreiking van een keramiek
Tureluur van de hand van Irene Maas) wordt Peter met algemene stemmen
benoemd tot onze nieuwe penningmeester.
13. Rondvraag
- Johan Bos (ook namens Stichting Red de Hout) merkt op dat de VWG een
zienswijze zal moeten indienen op het ontwerp-bestemmingsplan van de
gemeente Alkmaar dat ruimte beoogt te bieden aan kap van bomen in de
Alkmaarder Hout ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis Noordwest. Het
indienen van een zienswijze is noodzakelijk om later ook eventueel beroep
tegen het definitieve bestemmingsplan in te kunnen dienen. Ook Red de
Hout en ANIMO zullen zienswijzen indienen, waarbij de VWG met zijn
zienswijze (ook) zal kunnen aansluiten.
- Hennie Palmers merkt op dat er een boekje is gemaakt over de vogels van
de Bergerhof, dat voor € 2,00 te koop is. Wellicht een idee voor de
vogelcursus?
- Het bestuur bedankt alle vrijwilligers:
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 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.
 Natuurwetenschappelijke Commissie: Harry Smit, Maarten Platteeuw en
Tom Damm.
 IJsvogelwerkgroep: Rutger Polder.
 Roofvogelwerkgroep: Dook Vlugt.
 Lezingen: Harm Niesen.
 Excursies: Bert de Haan.
 Lotty Faber (coördinatie van verspreiding).
 Onze trouwe bezorgers: Connie Wubbels, Peter de Greeuw, Mattias
Hofstede, 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 Mart van Zweeden en Rutger Polder.
 Hennie wordt bedankt voor de gastvrijheid en gezelligheid.
14. Sluiting om 20:40 uur.
Maarten Platteeuw (secretaris)
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Bijlage 2

Jaarverslag algemeen 2017
Terugblik vanuit het bestuur op 2017
Algemeen

Het bestuur is in 2017 zeven keer bij elkaar gekomen.
Geestmerambacht en Kleimeer

Na een zienswijze te hebben ingediend tegen de organisatie van het CRAFTfestival (een luidruchtig muziekevenement met naar verwachting zo’n 20.000
bezoekers) in het Geestmerambacht midden in het broedseizoen (6 mei), bereikte
ons op 19 april het bericht dat dit festival niet doorgaat, vanwege een faillissement van de organiserende club. Dit heeft niets met onze zienswijze te maken,
maar niettemin mogen we dit als een succes voor de rust van de broedvogels van
Kleimeer en Geestmerambacht beschouwen.
Provincie Noord-Holland heeft voor haar recreatiegebieden laten onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is ruimtelijke ontwikkelingen -zoals b.v. het beachpark- in
bestaand NNN-gebied (Nationaal Netwerk Natuur) toch mogelijk te maken. Men
denkt dit te realiseren door zowel grenscorrecties als het aanpassen van de doelstellingen van het NNN-gebied (‘iets minder natuur, iets meer recreatie’), waardoor er niet langer sprake meer is van een niet toegestane aantasting van het
NNN.
De verstorende effecten van zo’n park, zoals naar voren gekomen in de toetsfase,
worden weliswaar erkend, maar de negatieve effecten in de wijde omgeving ervan
worden schromelijk onderschat.
We zijn thans aan het onderzoeken wat we tegen dit soort ‘trucs’ als natuurbeschermende organisaties kunnen doen. Het bestuur van de VWG blijft, samen
met de Stichting Bescherm de natuur in het Geestmerambacht en de Stichting
Kleimeer, op het vinkentouw zitten.
Harry Smit heeft met het Recreatieschap overlegd gevoerd over het beheer van de
Kleimeer.
Meeuwen in de stad

Namens de VWG zijn Rob Struyk en Harry Smit samen met Esther Cremer van
de gemeente Alkmaar, voorafgaande aan het meeuwenbroedseizoen, op een
verkennend rondje door de Boekelermeer geweest. Doel was om een indruk te
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verkrijgen waar hier mogelijke gedooggebieden voor broedende meeuwen zouden
zijn in te richten. Een aantal opties kwam als veelbelovend uit de bus, maar
werden toch door de gemeente niet gerealiseerd (zo zou een als ‘natuurwandelgebied’ in te richten terreintje om die reden niet geschikt zijn, terwijl dan juist iets
leuks te zien zou kunnen zijn voor de bezoekers…). Al met al loopt het gezamenlijk optrekken van VWG en gemeente in de meeuwenkwestie nog altijd niet op
rolletjes, te meer daar de eerder verleende omstreden ontheffing weer gewoon
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (van het Ministerie van EZ) is
verlengd. We hebben onze bezwaren tegen het niet meenemen van onze inbreng
aan de gemeente doen toekomen, tezamen met een concept offerte-aanvraag voor
het laten uitvoeren van een literatuuronderzoek naar best practices voor het
omgaan met meeuwen in een stedelijke omgeving.
Het hele broedseizoen van 2017 is er geen aanwijzing dat de overwegingen en
suggesties die tijdens de dialoog tussen VWG en gemeente Alkmaar over de
meeuwenkwestie aan de orde zijn geweest uitgevoerd zijn. De gemeente heeft
weer dezelfde billboards (‘voer geen meeuwen’) geplaatst als in voorgaande jaren
en in feite wordt de hetze tegen meeuwen in stad gewoon voortgezet. Ook het
gesprek dat Alkmaar samen met Haarlem en Leiden met meeuwendeskundige
Kees Camphuysen (NIOZ) en met ons (als VWG) heeft nog niet plaatsgevonden.
Het bestuur van de VWG Alkmaar heeft eind 2017 een gesprek gehad met dhr.
Nagengast, de verantwoordelijke wethouder, waarbij door ons concrete voorstellen zijn gedaan voor mogelijke ‘gedoogzones’ voor broedende meeuwen.
Deze zijn door de gemeente serieus in studie genomen.
Afslag A9 en Heilooër- en Limmer Die

De gemeenteraad van Heiloo heeft het bestemmingsplan dat de aanleg van de
nieuwe afslag van de A9 naar Heiloo mogelijk moet maken aangenomen, hoewel
er geen inzicht is in de verkeerstechnische en financiële consequenties, er ernstige
twijfel bestaat over “nut en noodzaak” en er geen sprake is van een aantoonbaar
gerealiseerde natuurcompensatie. Met alle ingediende bezwaren/zienswijzen is
niets gedaan.
Ook de bezwaren die nog tijdens de raadsvergadering werden ingebracht door
zowel enkele belangengroepen, waaronder de gezamenlijke VWG’en (MiddenKennemerland en Alkmaar e.o.), als door de oppositiepartijen stonden het besluit,
dat met een krappe meerderheid van voorstanders is aangenomen, niet in de weg.
Het bestuur heeft besloten samen op te trekken met de VWG Midden-Kennemerland. Namens de gezamenlijke VWG’en kondigde Hans Stapersma (VWG
Midden-Kennemerland) al aan dat als het bestemmingsplan zou worden
aangenomen een gang naar de Raad van State onvermijdelijk is, tenzij er alsnog
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op korte termijn een goede, adequate en geloofwaardige compensatie wordt
geboden voor het verloren gaan van waardevol weidevogelgebied. Overleg van de
beide vogelwerkgroepen en Landschap Noord-Holland (als de beoogde beheerder
van de compensatiegebieden) met de provincie Noord-Holland, waarin gezocht
werd naar mogelijkheden voor natuurcompensatie, heeft uiteindelijk opgeleverd
dat compensatie eigenlijk niet mogelijk is.
Op het ultimatum van de VWG’en met concrete voorstellen dat op 5 januari
afliep is niet ingegaan. Inmiddels is samen met VWG Midden-Kennemerland
beroep aangetekend bij de Raad van State. Het overleg is niet vastgelopen om
financiële of procedurele redenen, maar omdat gronden vanwege de huidige
mestwetgeving niet uit de agrarische productiesector vrijgemaakt kunnen worden
voor natuurbeheer. Ook de Stichting Heilloze Weg is naar de Raad van State
gestapt en heeft een voorlopige voorziening aangevraagd, die door de beide
VWG’en financieel is gesteund.
Wordt vervolgd…
Alkmaarder Hout en ziekenhuis Noordwest

Zowel tegen het Voorlopig Ontwerp als tegen het Ontwerp Bestemmingsplan
Ziekenhuis Noordwest Alkmaar, waarin ook de kap van een aanzienlijk deel van
de Westerhout ten behoeve van de vernieuwing van het ziekenhuis mogelijk
wordt, zijn diverse zienswijzen ingediend door de VWG Alkmaar e.o., in overleg
met Stichting Red de Hout en ANIMO.
Daarnaast is, moreel gesteund door de VWG Alkmaar en onder de bezielende
leiding van Cees Rietdijk en Johan Bos, de Stichting Red de Hout druk bezig
geweest om te trachten te publieke opinie te mobiliseren om in manifestaties het
ongenoegen te uiten. Ook door de verspreiding van flyers waarin de plannen op
indringende wijze zijn gevisualiseerd, is geprobeerd de kwestie onder de aandacht
van het grote publiek te brengen.
De VWG Alkmaar heeft waar mogelijk ingesproken, maar inmiddels is, met
slechts vier stemmen (Groen Links) tegen, het ontwerp Bestemmingsplan
aangenomen, ondanks een protestmars voorafgaande aan de raadszitting en een
ondersteunende persconferentie gegeven door Hans Dorrestijn. De VWG steunt
de Stichting Red de Hout met een kleine financiële bijdrage voor een gang naar
de Raad van State.
Falende mitigatie Hondsbossche en Pettemerzeewering

Naar aanleiding van het artikel in De Kleine Alk, waarin een kritische
beschouwing is gegeven de over de falende mitigerende maatregelen in het kader
van de verleende Nb-wet vergunning, heeft overleg met HHNK plaatsgevonden.
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Hierbij waren ook vertegenwoordigers van ARCADIS aanwezig, de auteurs van
het vogelrapport. We zijn uit elkaar gegaan met een iets beter begrip voor elkaars
standpunten en waren het (nog steeds) eens over het feit dat er vooralsnog geen
sprake is van enig meetbaar succes van de uitgevoerde mitigatie: het aanbrengen
van elastocoast op strandhoofden tussen Petten en Den Helder en het uitbreiden
van de intergetijdezone op de dijk van Texel.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft in augustus 2017,
op basis van de tussenrapportages betreffende de mitigerende maatregelen voor
de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) en de gesprekken daarover met
de VWG Alkmaar, een brief gestuurd aan de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RvO) van het ministerie van Economische Zaken (EZ), waarin ze
concluderen dat weliswaar tot dusver de resultaten van de mitigerende maatregelen nog tegenvallen, maar dat ‘experts’ zouden hebben aangegeven dat met
de tijd de bedoelde mitigatie alsnog wel in orde zou komen.
Deze conclusie staat haaks op de in onze beleving gedeelde interpretatie tijdens
de gesprekken met HHNK dat het eigenlijk al wel vaststond dat de mitigatie niet
had gewerkt en ook niet zou gaan werken.
VWG Alkmaar e.o. heeft dan ook, mede namens Stichting Faunabeheer en de
Steenloperwerkgroep, een kritische brief geschreven naar zowel EZ als
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, als vergunningverlenende instanties
over de falende natuurcompensatie.
In de reactie eind 2017 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), nu weer de opvolger van EZ, wordt duidelijk dat ze nog niet
direct in het falen van de mitigatie willen geloven. Gesteld wordt dat de
rapportage nog slechts een tussenrapportage is die definitief falen nog niet heeft
aangetoond. Wel geven ze aan dat HHNK door hen aangeraden wordt om toch
alvast (ook) naar andere mitigerende maatregelen uit te kijken en ons als VWG in
die zoektocht mee te laten denken.
Nieuwe commissie: Natuurbescherming

Doel hiervan is: een bijdrage leveren aan vogel- en biotoopbescherming conform
artikel 2 van onze statuten. Vooralsnog is het echter niet gelukt om hier (nieuwe)
mensen voor warm te krijgen. De lopende kwesties zijn nog steeds door de
bestuursleden zelf behartigd, naast de gebruikelijke bestuursactiviteiten.
Wel is er aansluiting gezocht bij andere “groene clubs” in de omgeving (o.a.
Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo), zoals VWG Midden-Kennemerland, IVNVWG Heerhugowaard en Groen Platform Heiloo. Daarnaast wordt deelgenomen
aan ANIMO en bestaat er contact met de Stichting Heilloze Weg.
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Omgevingsvisie

De VWG heeft een zienswijze ingediend over de Omgevingsvisie. In de
omgevingsvisie is het meest schokkende fenomeen dat het woord ‘natuur’ daar
slechts een enkele keer in genoemd werd, en dan wel steeds in één adem met de
recreatieve mogelijkheden die daaraan gekoppeld konden worden. Opmerkelijk is
dat de aanwezigheid binnen onze gemeentegrenzen van het Natura 2000-gebied
Eilandspolder niet eens als zodanig genoemd wordt. Alarmerend is dat er gezocht
gaat worden naar kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden en nieuwe vormen
van natte landbouw. Onze zienswijze heeft niet tot enige aanpassing geleid. We
zullen de gang van zaken ook hier goed in de gaten moeten houden.
Boomstructuurplan

De VWG is door de gemeente Alkmaar ook uitgenodigd om te reageren op het
‘Boomstructuurplan’ dat in opdracht van de gemeente deze zomer door een
bureau van landschapsarchitecten wordt opgesteld.
De VWG Alkmaar heeft bij twee gelegenheden geparticipeerd bij de gemeente
Alkmaar in het te vervaardigen ‘Boomstructuurplan’. Bij de eerste gelegenheid,
vóór de zomer, was deze inbreng beperkt, omdat de plannen toen nog te vaag
waren. Dit najaar werd een meer uitgewerkt plan gepresenteerd. Goede aspecten
in het plan zijn om bij boomstructuren binnen de gemeentegrenzen rekening te
houden met landschappelijke kenmerken en de kwaliteiten van de verschillende
delen van het gemeentelijke areaal. Zo worden boomstructuren in het veenweidegebied ontmoedigd (niet passend bij de overige ruimtelijke en ecologische
kwaliteit), iets dat we alleen maar kunnen toejuichen.
Minder tevreden zijn we over het feit dat het aspect ‘biodiversiteit’ weliswaar als
criterium genoemd wordt bij het plannen en het inrichten van toekomstige ‘boomstructuren’, maar dat geen concrete invulling gegeven wordt. Enige suggesties
hiervoor, o.a. ten aanzien van de gewenste soortsamenstelling (ook in de onderbegroeiing) zijn door de VWG Alkmaar gedaan.
Samenwerking met golfclub Sluispolder

De contacten tussen de VWG en de golfclub Sluispolder zijn nog altijd goed.
Ook in 2017 zijn de maandelijkse tellingen voortgezet. Hierbij is de IJsvogel als
nieuwe broedvogel vastgesteld, tot groot plezier van de bij de tellingen betrokken
golfers. Een echte ambassadeursoort. De valkenkast en de spreeuwenkasten zijn
helaas (nog?) onbezet gebleven.
Zorgpuntje blijft wel dat het uitgevoerde groenbeheer op de baan nog altijd puur
dienend is voor het uitoefenen van de sport en er (nog altijd) meer hout, riet en
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andere begroeiing gesnoeid wordt dan voor een echt ‘vogelvriendelijk’ terreinbeheer gewenst zou zijn. Het is voor ons niet gemakkelijk te overzien waar ruimte
voor meer vogelvriendelijk vegetatiebeheer ligt, zonder de primaire functie van
goed en veilig golfen aan te tasten. Het ligt in de bedoeling om hierover op korte
termijn het gesprek toch eens aan te gaan. De intenties zijn goed, maar als alle
begroeiing tussen de boompartijen en de rietkragen langs de waterpartijen zo
open gehouden worden als nu, dan is er toch nog wel ruimte voor verbetering.
Vogelcursus voorjaar 2017 en vervolgeditie najaar 2017

De door de VWG georganiseerde vogelcursus van dit voorjaar is een eclatant
succes geweest. Met 30 à 35 deelnemers waren de cursusavonden bijna overbezet
en was er voor de veldoefeningen (de excursies dus) extra bezetting van excursieleiders (dank aan Kees Klay, Rutger Polder en Maarten Platteeuw) nodig, naast de
bevlogen inbreng van de cursusleiders Ruud Costers en Tom Damm, de audiovisuele assistentie van Jan Gerhardus en de organisator Rob Struyk.
Ook de cursussen zelf zijn in goede aarde gevallen: de deelnemers zijn enthousiast en waren stomverbaasd over de diversiteit aan soorten die in het veld te zien
zijn.
Aan de cursus is deelgenomen door 15 leden en 20 niet-leden, waarvan er zes lid
zijn geworden van de VWG.
Begeleiding Woodlands Festival

De VWG is gevraagd om in overleg met gemeente Bergen tijdens het Woodlands
Festival op 28 en 29 mei 2017 (Oudtburgherweg in Bergen) onderzoek te doen
naar de mogelijke effecten van de activiteiten (inclusief geluidsproductie) die
tijdens dit evenement plaatsvinden op de lokale broedvogelbevolking. Er is een
drietal inventarisatierondes op en rondom het evenemententerrein gedaan
voorafgaand, tijdens en direct na afloop van het evenement. De resultaten van het
onderzoek zullen in nummer 1 van De Kleine Alk van seizoen 2018 gepubliceerd
worden.
Begeleiding Obstacle Run, Park van Luna, Heerhugowaard

Deze zomer heeft, dankzij een snel en adequaat reageren van enkele van onze
VWG-leden en een aantal leden van de IVN-VWG Heerhugowaard, een geplande
Obstacle run door het Park van Luna in Heerhugowaard kunnen plaatsvinden met
een zeer beperkte verstoring van broedende vogels en bloeiende orchideeën. Het
fenomeen vond plaats in juli, dus tegen het einde van het broedseizoen. Het
parcours was van tevoren geïnventariseerd op kwetsbare natuur (vogelterritoria en
groeiplaatsen van bijzondere planten) en daarop aangepast. In de evaluatie is door
12
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ons aan het organisatieteam en de vergunningverleners (Recreatieschap Geestmerambacht en gemeente Heerhugowaard) meegegeven dat de samenwerking
plezierig en bevredigend is verlopen, maar geadviseerd is eventuele komende
edities buiten het broed- en groeiseizoen (dus vanaf half augustus tot pakweg half
oktober) te organiseren.
Wie schetst dus onze verbazing dat ons onlangs gevraagd werd om andermaal
onze medewerking te verlenen aan dit evenement in 2018 hetzij 24 maart, hetzij 2
juni, allebei data die binnen het broedseizoen vallen. We hebben onze teleurstelling geuit over het feit dat onze aanbeveling niet is gevolgd bij de planning
voor volgend jaar.
Jeugdactiviteiten (De Reuzenalk)

In 2017 zijn we als Vogelwerkgroep begonnen om de jeugd meer te betrekken bij
onze activiteiten en doelstellingen. Dit heeft er toe geleid dat we, naast De Kleine
Alk, ook het blad De Reuzenalk uit zijn gaan brengen. Dit jaar is De Reuzenalk
vier keer uitgegeven. En zo hebben we er 45 jeugdleden bij gekregen. Ook
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft interesse in het blad getoond en heeft
er 20 per editie afgenomen. Daarnaast is er voor de jeugd een aantal workshops
georganiseerd, waaronder vogelhuisjes timmeren & uilenballen pluizen. Deze
workshops zijn met veel enthousiasme bezocht. Zowel bij de kinderen als bij de
ouders werd een zodanig positieve respons vastgesteld dat het zeker de moeite
loont om ook 2018 een vergelijkbare inspanning te blijven leveren.
In 2017 is De Reuzenalk is door een aantal lokale bedrijven gesponsord. Door
Westflinge (voorheen een natuurmuseum) is voor de aankomende jaren een
bedrag van € 5000 aan de initiatieven rondom De Reuzenalk toegekend
(aanvankelijk bedoeld voor educatieve informatiepanelen in het stadsgroen, maar
daar werd geen steun voor gevonden bij de gemeente…). Hiermee is er voor De
Reuzenalk een toekomst geboden.
Buitenlandexcursies

In september 2017 zijn er door VWG Alkmaar twee buitenlandse excursies
georganiseerd, beide naar de vermaarde roofvogeltrekplek bij Batumi (Georgië),
aan de oostkust van de Zwarte Zee. Hier komen in het najaar gigantische
aantallen roofvogels sterk gestuwd doortrekken. In de eerste week van september
zijn 14 leden mee geweest, in de tweede week 12 (waarvan er 10 nog een week
langer in Georgië zijn gebleven om ook andere plekken aan te doen). Fantastische
roofvogeldagen met tot over 70.000 Wespendieven zijn meegemaakt door de
eerste groep. Tijdens het bezoek van de tweede groep was de piek van Wespendieven al voorbij, maar kwamen wel nog vele duizenden exemplaren van deze
13
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soort voorbij, terwijl er ook al vele duizenden Zwarte Wouwen per dag doortrokken. Daarnaast kon worden genoten van enkele honderden Schreeuwarenden,
tientallen Steppearenden, een enkele Bastaardarend, vele duizenden Steppebuizerds, één Keizerarend en als klap op de vuurpijl een Aziatische Wespendief.
Ook andere plekken werden bezocht, waar lokale specialiteiten als Grijskoppurperkoet, Klein Waterhoen, Dunbekmeeuw, Breedbekstrandloper, Anatolische
Woestijnplevier en allerlei ander fraais konden worden bewonderd. Ook
organisatorisch en culinair een uitstekend verzorgde reis…
Voor het late voorjaar van 2018 biedt de VWG Alkmaar zijn leden andermaal de
gelegenheid om een buitenlandexcursie mee te maken, ditmaal naar
Northumberland (Farne Islands) en Schotland (Bass Rock en Inner Hebrides).

Vooruitblik vanuit het bestuur op 2018
Vogelcursus

Het bestuur heeft besloten in 2018 geen vogelcursus te organiseren. Wel is het de
bedoeling voor de ex-cursisten een “opfris-excursie” te organiseren, in de vorm
van één of twee voorjaarsexcursies.
Jeugdwerk

Vanwege het succes van de jeugdactiviteit (de workshops en de productie van De
Reuzenalk) heeft het bestuur het verzoek gedaan aan de voormalige stichting
Westflinge om de gedoneerde gelden niet aan informatie-panelen maar aan De
Reuzenalk te mogen besteden. Dit verzoek is gehonoreerd. Daarmee is het
voortbestaan van De Reuzenalk financieel voor een aantal jaren veilig gesteld.
Nieuwe 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. Soms zullen echter andere
stappen nodig blijven.
Sara Licher (voorzitter vanaf september 2017)
Maarten Platteeuw (secretaris)
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Financieel jaaroverzicht 2017
In 2017 kwamen er 22 leden bij, er waren 10 opzeggingen en helaas zijn 3 leden
overleden. Ook is er 1 lid geroyeerd: dit lid was het gehele jaar onbereikbaar.
Zodoende steeg het ledental van 281 naar 289.
De ontvangen contributie was aanzienlijk hoger dan in 2016.
De rente is in 2017 verder verlaagd. De bankkosten in 2017 waren relatief laag
omdat een deel al was betaald in 2016. Voor 2018 staat € 350 in de begroting,
waar € 120,00 is inbegrepen voor een programma waarmee we automatisch
kunnen incasseren.
Nieuwe leden krijgen een boekje cadeau; er is dan keuze uit:



Alkmaar heeft Vleugels
Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar

Er zijn in 2017 geen postzegels gekocht dus dit is voor 2018 weer in de begroting
opgenomen.
De kascommissie bestaat uit Peter de Greeuw en Mart van Zweeden.
Bij de begroting voor 2018 is er rekening mee gehouden dat we minimaal 1000
euro zullen bijdragen aan de kosten van rechtszaken i.v.m. de kap van een deel
van de Hout en de natuurcompensatie A9.
Hierdoor ziet u voor 2018 een negatieve begroting.
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Inkomsten 2017
Contributies
Vergoeding kosten Animo
Boekje “Broedvogels Alkmaar”
Rente
Voor- en najaarscursus
De Reuzenalk

Totaal inkomsten 2017

Euro

Uitgaven 2017

6269,50
60,00

Euro

147,50
23,03
2140,00
1075,00

Lezingen incl. zaalhuur/hapjes
De Kleine Alk
Jaaroverzicht 2016 afdrukken
Bestuurskosten
SVN
Voor- en najaarscursus
Receptie IVN
Website
De Reuzenalk
Correctie

978,18
2104,73
211,28
371,68
56,00
1569,00
99,15
217,07
1591,98
-111,06

9715,03

Totaal uitgaven 2017

7261,29

Totaal inkomsten 2017
9715,03
Saldo ING
01-01-2017 9693,68
Saldo ING R. 01-01-2017
0,00
Saldo kas
01-01-2017
287,05
Spaarrek. ING 01-01-2017 4623,39
Saldo Triodos 01-01-2017 8376,56
Totaal
32695,71

Totaal uitgaven 2017
7261,29
Saldo ING
31-12-2017 2338,37
Saldo ING R. 31-12-2017
43,06
Saldo kas
31-12-2017
30,00
Spaarrek. ING 31-12-2017 14633,85
Saldo Triodos 29-12-2017 8389,13
Totaal
32695,71

Begroting 2018
Inkomsten
Contributies
Boekje Broedvogels
Rente ontv. Op 01-01-18
Cursussen
De Reuzenalk

6000,00
p.m.
0,00
0,00
1000,00

Totaal

7000,00

Uitgaven
Lezingen incl. zaalhuur
Bijdrage rechtszaken
De Kleine Alk
Drukwerk/porto
Lidmaatschappen
SVN
Betalingsverkeer/IBANC
Bestuurskosten
Website
Cursussen
De Reuzenalk
Laptop/beamer
Onvoorzien
Totaal

Peter van den Berg (penningmeester)
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1200,00
1000,00
2100,00
500,00
100,00
60,00
350,00
400,00
220,00
0,00
1500,00
1000,00
500,00
8870,00

Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken
Bijlage 4

Jaarverslag redactie van De Kleine Alk 2017
In 2017 bestond de redactie uit Jan Stok (beeldmateriaal, scannen illustraties,
fotobewerking), Miranda Zutt-van der Made (redactie en coördinatie t/m nummer
1, waarnemingenrubriek nummer 4), Arie de Wit (redactie vanaf nummer 2) en
ondergetekende (coördinatie, hoofdredactie). Vaste medewerkers die materiaal
aanleverden waren Wim Schols (cartoon), Harm Niesen (aanleveren van teksten
over lezingen), Bert de Haan (idem over excursies) en Pierre van der Wielen
(waarnemingenrubriek). We zijn blij dat Arie de Wit ook de column Ogrut wil
gaan verzorgen; drie afleveringen zijn er inmiddels van hem gepubliceerd.
Overigens geldt nog steeds dat Ogrut open staat voor alle leden die zich geroepen
voelen een verhaal of een mening te publiceren.
Jan Stok benaderde weer fotografen voor foto’s of leverde ze zelf. Van Marian
van der Laan (Secretaris KNNV afdeling Regio Alkmaar-Den Helder) 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 naar Buro Extern, die het binnenwerk print
(Marcelis Dékavé drukt de kaften). Peter van den Berg beheert nu de ledenlijst en
kon na een sessie met ondergetekende zelf de adresetiketten printen en afleveren
bij Connie Wubbels. Na een bericht van Buro Extern haalde ondergetekende de
dozen met drukwerk op en leverde die af bij Connie die samen met Peter de
Greeuw de coördinatie en verdere verspreiding verzorgde. Zij voorzagen ze van
adresstickers en deden het deel dat per post wordt verzonden in enveloppen. Een
leger aan vrijwilligers zorgde vervolgens dat de leden het blad ook daadwerkelijk
kregen (Connie Wubbels, Peter de Greeuw, Mattias Hofstede, 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).
Wijzigingen

Doordat Arie is toegetreden tot de redactie kon Miranda zoals vorig jaar aangekondigd inderdaad stoppen met dit werk. Ik bedank haar hierbij voor het vele
organisatorische werk dat ze mij uit handen heeft genomen en voor het
redactionele werk. Bovendien schreef zij in ‘noodgevallen’ de waarnemingen17
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rubriek als de vaste medewerker weer eens in het buitenland verbleef ‘om
materiaal voor een lezing te verzamelen’. Voor de vereniging blijft zij Gevleugeld
Nieuws uitbrengen, dat geheel losstaat van De Kleine Alk.
Een wijziging die niemand ontgaan kan zijn is natuurlijk dat het binnenwerk nu in
kleur is. Het was natuurlijk al jaren een wens en er werd vanuit de vergadering
ook regelmatig om gevraagd. Inmiddels is dat niet meer zoveel duurder en kon
die stap gemaakt worden. Vanaf nummer 2 zijn ook het kaartje aan de binnenzijde
van de kaft en de advertentie op de achterzijde in kleur.
Het tijdschrift

In 2017 verschenen vier nummers: de complete jaargang 35. Ook dit jaar
verschenen alle nummers weer ongeveer op tijd.
De vier nummers van deze jaargang waren over het geheel weer zeer gevarieerd.
Er werd geschreven over eigen onderzoek en waarnemingen (Krakeenden (2
keer), Tjiftjaf, Dwergsterns, Orpheusspotvogel, Golfbaan Sluispolder, Halsbandparkieten), broedvogelinventarisaties (Kleimeer, Oudorperhout, IJsvogels),
projectinfo door leden (Smient, Scholekster) en een reactie op de tussenrapportage van de monitoring met betrekking tot de Hondsbossche Duinen. Verder
waren er één of twee excursieverslagen per nummer, waarbij Dirk van der Made
en Arie de Wit vier van de zes verslagen voor hun rekening namen. 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. 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 176 pagina’s waren er ca. 171 gevuld oftewel gemiddeld 42,7
pagina’s per nummer, dat is gemiddeld. De 24 auteurs (waaronder de columnist
van Vooraf, die niet altijd de voorzitter hoeft te zijn) en de 5 vaste medewerkers
(soms ook auteur van artikel) schreven 17 kortere of langere artikelen van
gemiddeld 4,4 pagina’s (totaal 75 pagina’s), vulden 13 pagina’s voor de waarnemingen (vanaf 2011 relatief kort doordat tegenwoordig een zeer groot aantal
waarnemingen gefilterd moet worden), 25,75 voor excursie- en reisverslagen en
21,25 voor oproepen en aankondigingen. De rubriek Van het Bestuur was dit jaar
goed voor 14,25 pagina’s, een recordaantal.
De jaargang bevat 90 foto’s (recordaantal) en dat is gemiddeld 22,5 per nummer.
Verder nog 30 figuren (recordaantal; veel verspreidingskaartjes), 13 tabellen en 4
18
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cartoons, waardoor het gemiddelde aantal illustraties per nummer op 31,8 lag
(recordaantal). 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-,
watervogel- en slaapplaatstellingen, overzicht van telactiviteiten binnen ons
werkgebied, vogelwebsites, vogel-apps enz.
Namens de redactie,
Tom Damm (hoofdredacteur)

Bijlage 5

Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2017
De Natuurwetenschappelijke commissie heeft in 2017 een sabbatical year genomen.
Voor 2018 staat er wel een aantal activiteiten op het programma. In het kader van
het jaar van de Huiszwaluw willen we een volledige inventarisatie doen van deze
soort in het werkgebied van de Vogelwerkgroep. Daarnaast leek het ons nuttig de
broedende meeuwen in ons werkgebied te inventariseren. Het is al weer vijf jaar
geleden dat de laatste telling gedaan is. Bovendien wil de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland in haar werkgebied een zelfde inventarisatie doen. Een en ander
zal binnenkort via de gebruikelijke kanalen aangekondigd worden.
Harry Smit, Maarten Platteeuw, Tom Damm
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Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2017
Inleiding

Voor IJsvogels was 2017 ook weer een uitstekend jaar door de zeer zachte winter,
hoewel het meestal bij 2 broedsels per locatie bleef. In tegenstelling tot
voorgaande jaren werd door de vogels minder hard gewerkt om de populatie weer
flink te doen stijgen. Mogelijk zijn de meeste potentiële territoria thans ook wel
bezet.
Het is wel duidelijk dat het aanbieden van wanden bij een hoge ijsvogelstand snel
resultaat kan hebben.
Na de zomerstorm van 2016 zijn veel kluiten, als ze niet in de weg lagen, blijven
liggen en boden ze een uitkomst voor de vogels. In sommige gevallen is niet eens
boven water gebroed, maar gewoon in een kluit in een bosje. In een flink aantal
gevallen was er sprake van verstoring, waardoor de vogels het broeden na een
paar weken opgaven.
Werkzaamheden

Vanuit Bergen kregen we vragen om advies en naar aanleiding daarvan zijn door
Peter Stoop daar een aantal wanden afgestoken. Advies is ook gegeven bij de
fruitkwekerij in het Geestmerambacht en bij de Bolle Boom in Dirkshorn.
Veel wanden zijn nagelopen: in Heiloo en Bergen samen met Arjen Dekker, Jan
Nanne en Peter Stoop, in de parken door de gemeente Alkmaar (stadswerk 072),
in de Egmonderhout door de werkgroep en in de Kleimeer door Victor van der
Valk. Langs de Zandersloot is door Peter een nieuwe wand gemaakt waar al snel
IJsvogels op afkwamen.
De vele activiteiten hebben tot een record aantal territoria van 34 tot mogelijk 36
geleid, waaruit kan worden geconcludeerd dat 2017 het nieuwe topjaar is. Het
beste broedseizoen sinds het begin van de tellingen.
Aantal territoria per gemeente.
Hoewel Castricum formeel in het werkgebied van VWG Midden-Kennemerland ligt is
het voor de jaarlijkse statistieken toch meegenomen.
Gemeente Alkmaar
Gemeente Bergen
Gemeente Heiloo
Gemeente Langedijk

13
5
5
4

Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Obdam
Gemeente Castricum
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Op het ringstation van Castricum zijn dit jaar 26 juveniele IJsvogels geringd t.o.v.
22 in het vorige jaar (med. Luc Knijnsberg). Al weer een toename.
Het is goed mogelijk dat er meer territoria zijn geweest dan hier zijn beschreven.
Ik verzoek ook ieder zijn of haar waarnemingen op waarneming.nl in te voeren of
alsnog aan mij door te geven.
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.
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o., postadres R. Polder, Westerweg 232, 1815 JK
Alkmaar, r.polder1@hetnet.nl.
Rutger Polder
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Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2017
Voor het 23e achtereenvolgende jaar heeft de Roofvogelwerkgroep NoordKennemerlands 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.
Deelnemers aan het onderzoek

Paul de Jong, Jorg Schagen, Jacos Jes, Kees Keijzer, Ben van Wees, Maarten van
de Kamer, Kees Klaij, Jan Stok, Carina Oosterhuis, Giel van der Pluijm, Simon
Brumby, Piet Winder, Antoine de Reus en Dook Vlugt.
Aantal in het noordelijke deel gevonden en gevolgde paren en nesten in 2016 en
2017 (gescheiden door “/”).
Territoria

Succesvol

Uitgevlogen

Wespendief
2/3
1* / 2*
min. 1 / 2
Havik
8/8
5/6
10 / 13
Sperwer
1/3
-/2
- / 10
Buizerd
15 / 14
11 / 14
19 / 26
Torenvalk
1/2
1/1
?** / 2
Boomvalk
-/1
* er is sprake van een broedgeval volgens de criteria die de roofvogelwerkgroep
zelf heeft vastgesteld.
** in een laat stadium niet gevolgd.

Zoals vorig jaar al gemeld heeft SBB voor de komende jaren ingrijpende dunningen aangekondigd. Plannen daarvoor zijn tien jaar geleden ontwikkeld en passen
binnen Natura 2000 en het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Vanuit de bevolking van Schoorl e.o. is er nogal wat kritiek op de plannen. De roofvogelwerkgroep houdt zich afzijdig maar volgt wel de ontwikkelingen, zeker daar waar
percelen aangepakt worden waar roofvogels gebruik van maken om nageslacht te
realiseren. O.a. met Leon Kelder, boswachter SBB, hebben we een goed contact
als het gaat om gemeenschappelijke belangen van SBB en Roofvogelwerkgroep.
De Roofvogelwerkgroep blijft een vinger aan de pols houden.
Dook Vlugt

22

Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken
Bijlage 8

Jaarverslag lezingen 2017
Ook dit jaar werden 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 meteen maar zo ver weg als maar enigszins mogelijk is: the Russian Far
East, Kamchatka en Sachhalin. Ongelofelijke soorten en voor velen een droom
die nooit werkelijkheid zal worden. Elf tijdzones van Amsterdam verwijderd.
In februari had ik mezelf maar ingeroosterd, met plaatjes uit de Brenne, Frankrijk,
een locatie waarnaar de VWG jaren geleden een excursie heeft georganiseerd.
Gevolgd door een verslag van onze laatste reis naar Marokko. Met als onvermijdelijk gevolg dat er behalve soorten als Atlasvliegenvanger, Knobbelmeerkoet
en Levaillants Specht, nogal wat bijzondere libellen langskwamen.
Na de maartse jaarvergadering, het is al een traditie geworden, vertelde Pierre van
der Wielen over zijn reizen van het afgelopen jaar. Falklands, Zuidpool, de
wereld wordt steeds kleiner. We blijven voorlopig naar verre bestemmingen
reizen. Cees Scharringa nam ons in april mee naar het noordoosten van Brazilië.
Veel mooie plaatjes van soorten waar de meesten van ons alleen maar van kunnen
dromen. Daar moet je dan ook 5000 km voor rijden.
Traditioneel werd het lezingenseizoen in mei afgesloten met een potpourri van
plaatjes van de leden zelf. Zoals gewoonlijk leverde dat na een wat moeizame
start uiteindelijk een bonte verzameling van leuke plaatjes van zeer verschillende
aard op. Onder andere van de roofvogeltrek in Georgië.
Na de zomerrust begonnen we in september met wat zwaardere kost. Kees van
Oers van het NIOO kwam ons vertellen over het wetenschappelijk onderzoek
naar de best-onderzochte vogelsoort ter wereld: de Koolmees. In oktober
luisterden we met veel genoegen naar de ornithologische belevenissen van ons
eigen lid Jan van der Laan op Taiwan. Een heel stuk exotischer dan de vogelsoort
die in november aan de beurt was, de Steenuil. Pascal Stroeken onderzoekt de
soort al tientallen jaren, vooral in het oosten van het land. Pascal woont tegenwoordig in onze omgeving, het sympathieke uiltje helaas nauwelijks meer.
De afsluitende lezing in december werd verzorgd door Hans Brinks, over The
Gambia. Na zijn min of meer mislukte reis in 2016 werd meer dan duidelijk
waarom deze bestemming voor veel vogelaars de top is. Alleen al voor al die
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prachtige soorten ijsvogels en bijeneters... De drukst bezochte avond; de
bezoekers zullen er geen spijt van hebben gehad.
Harm Niesen
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Jaarverslag excursies 2017
Dit jaar was mijn (Bert) eerste jaar als excursiecoördinator.
Er waren 9 excursies in 2017 gepland, maar het weer zat wel erg tegen. Door
code rood vanwege ijzel, aanhoudende regen en sneeuw werden de excursies naar
de Zuidpier, Zuidwest-Friesland én Oostvaardersplassen afgeblazen.
Wel gingen de excursies Rondje Noordkop, naar de Biesbosch, naar de Hoge
Veluwe, het Rondje Texel en een Rondje Alkmaar door, evenals de driedaagse
weekend-excursie naar Breskens en de buitenlandreis naar Georgië, de laatste
georganiseerd door Rob Struyk.
In totaal hebben 78 personen deelgenomen aan de excursies binnen Nederland,
een gemiddelde van 13 personen per excursie, hetgeen minder is dan in 2016. De
bestemming Nationaal Park de Biesbosch was een succes, mede door de daar
aanwezige Mongoolse Pieper. Ook de meerdaagse excursie naar Breskens was
een succes: zondag 30 april was een topdag met 29278 exemplaren en 113
soorten, waaronder 8 Bijeneters die recht over de telpost vlogen. Ook de andere
excursies waren voor de deelnemers een succes, wat wel blijkt uit de diverse
verslagen in De Kleine Alk van 2017.
De excursies werden geleid door Miranda Zutt-van der Made, Bert de Haan (twee
keer), Pierre van der Wielen, Kees Roselaar en Jan Stok. Ook de deskundigheid
van mede-deelnemers mag hierbij niet vergeten worden. Allemaal hartelijk
bedankt voor jullie bijdrage.
De buitenlandreis van 2017 naar Batumi in Georgië vond plaats in 2 groepen.
Groep 1 met 14 deelnemers en groep 2 met 12 deelnemers. Van de laatste groep
hebben 10 deelnemers er nog een extensie van een weekje aan geplakt en zij
hebben het zuidelijke deel van Georgië verkend. Soms werden exorbitant grote
aantallen vogels (>60.000 op een dag) gezien. Echte krenten waren een waarschijnlijke Bruine Klauwier, Anatolische Woestijnplevier, Aziatische Wespendief
en Kwartelkoningen.
Ook voor 2018 staan er excursies gepland, waaronder de weekend-excursie naar
het Lauwersmeer en een buitenlandreis naar Northumberland/Schotland. Naar we
hopen mogen we ook weer op heel veel belangstelling rekenen voor de excursies
in 2018.
Bert de Haan en Rob Struyk
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