Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Woensdag 20 maart 2019, aanvang 19.30 uur
Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vergadering d.d. 21 maart 2018 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Financiën (zie bijlage 3)
a. Verslag 2018
b. Verslag kascontrolecommissie (Peter de Greeuw en Marinco Lefevere (als
vervanging voor Truce van de Pal))
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2019
e. Voortgang overzetten bankzaken naar Triodos
Bestuursvoorstellen
a. Verlengen maximale termijn voor bestuurslid van 2 naar 4 jaar, omwille van
de continuïteit; moet in statuten vastgelegd worden door notaris
b. Aanpassen statuten aan de nieuwe privacywetgeving door notaris
c. Reeds geaccordeerde zinsnede betreffende ANBI status aanpassen
d. Twee bestuursleden treden af:
i. Sara Licher, voorzitter. Beoogd opvolger: Martin Eijtinger (zie introductie
op volgende pagina)
ii. Jan Gerhardus, algemeen bestuurslid. Beoogd opvolger: Peter de Greeuw
(zie introductie op volgende pagina)
e. De overige bestuursleden treden statutair af, maar stellen zich herkiesbaar:
i. Maarten Platteeuw (secretaris)
ii. Peter van den Berg (penningmeester)
iii. Rob Struyk, algemeen bestuurslid
f. Verkiezing bij handopsteken van nieuwe voorzitter, nieuw algemeen
bestuurslid en herverkiezing zittende bestuursleden
g. Bestuurswisseling, afscheid bestuursleden
h. Commissie natuurbescherming
i. Zeetrektelpost Camperduin
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2018 (zie bijlage 4)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2018 (zie bijlage 5)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2018 (zie bijlage 6)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2018 (zie bijlage 7)
Jaarverslagen lezingen 2018 (zie bijlage 8)
Jaarverslag excursies 2018 (zie bijlage 9)
Rondvraag
Sluiting
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Nieuwe kandidaat-bestuursleden stellen zich voor
Kandidaat voorzitter: op 20 maart a.s. legt de huidige voorzitter, Sara Licher, de
voorzittershamer neer. Zij heeft het druk met andere zaken zoals haar studie.
Gelukkig blijft zij, samen met anderen, de “kweekvijver” voor de jongsten, De
Reuzenalk, leiden. De leden van het bestuur hebben onder hun contacten gezocht naar
iemand die de taak van voorzitter wilde overnemen. Zij zijn bij mij uitgekomen.
Ik ben Martin Eijtinger en ik woon met mijn partner aan Wulp 6 te ZuidScharwoude te midden van broekbos en water. Mijn geboortedatum is 25 juli 1943 en
ik heb mijn werkzame leven doorgebracht als leraar Nederlands aan het
Bonhoeffercollege in Castricum. In 2004 heb ik gebruik gemaakt van de prepensioenregeling. Dat voorrecht bestond nog in die tijd!
Toen ik nog werkte, ben ik actief geweest in de medezeggenschap en in de vakbond.
Twaalf jaar ben ik voorzitter geweest van de medezeggenschapsraad van het
Bonhoeffercollege en ook in de vakbond ben ik secretaris en voorzitter geweest van
de afdeling Algemeen Bijzonder Onderwijs, een onderdeel van de Algemene
Onderwijsbond.
Na mijn pensionering ben ik nog voorzitter geweest van een werkgroep van de
Vereniging van Spierziekten, de afdeling van Groei en Bloei Heerhugowaard en van
de politieke partij Hart voor Langedijk/D66. In 2017 ben ik gestopt met deze
activiteiten.
Ik heb de toezegging gedaan aan het bestuur, dat ik mij voor twee jaar wil verbinden
aan de vogelwerkgroep. In de komende twee jaar gaat het bestuur zich inspannen om
een jonger persoon te vinden die de werkgroep wil “trekken”. Mijn taak zal bestaan
uit het leiden van de (bestuurs)vergaderingen en het vertegenwoordigen van de
vereniging naar de buitenwereld.
Ik heb als hobby’s: wandelen, reizen, fotograferen en in de natuur vogels kijken. Om
mij daarin verder te bekwamen gaan mijn partner en ik de vogelcursus volgen. Ten
slotte valt er veel te leren!
Ik zie uit naar de jaarvergadering om kennis te maken met de leden van de VWG!
Martin Eijtinger
Kandidaat algemeen bestuurslid: Peter de Greeuw (67 jr.), woonachtig in Alkmaar.
Ik ben al geruime tijd lid van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.; voorheen vooral als
”slapend” lid, de laatste jaren - sinds pensionering - wat actiever. Ik was leraar
maatschappijleer en decaan in het middelbaar beroepsonderwijs (o.a. Horizon
College) en tevens lid van de medezeggenschapsraad. Sinds 1,5 jaar ben ik lid van de
ledenraad van Vogelbescherming Nederland.
Andere activiteiten: taalondersteuning vluchtelingen; bridgen en wandelen.
Peter de Greeuw
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Pauze
Na de pauze zal Pierre van der Wielen ons nog vermaken met een lezing over enkele
arctische eilanden. Hierbij zullen stellig zeer interessante en zelden geziene
vogelsoorten getoond en spannende verhalen verteld worden.
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Bijlage 1.

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden
op 21 maart 2018 te Alkmaar
Aanwezig waren 30 leden, inclusief bestuur bestaande uit Sara Licher (voorzitter),
Maarten Platteeuw (secretaris), Peter van den Berg (penningmeester), Rob Struyk en
Jan Gerhardus.
1. Opening. Sara opent de vergadering om 19:37 en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Afwezig met afbericht: Rob Monsees, Jan Vrouwe, Tim Zutt, Miranda Zutt-van
der Made, Ger Molenaar, Ofra Carmi en Cees Verkerke.
- Enige andere mededeling is dat in 2018 de Vogelwerkgroep alweer 35 jaar
bestaat, een nieuw lustrum dus. Om dit heuglijke feit enige luister bij te zetten
heeft het bestuur in overleg met Filmhuis Alkmaar een arrangement getroffen
voor de leden van de VWG om de film The Biggest Year van Arjan Dwarshuis
over zijn wereldvogelsoortenjaagrecordpoging op 15 april te vertonen. Toegang
is dan, inclusief een drankje, € 12,50. Er zal nog worden gecommuniceerd hoe
men zich hiervoor kan opgeven.
- Als enige ingekomen stuk is een verzoek ingebracht om hulp bij het onderzoek
naar Steenuilen.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2017
- Naar aanleiding van deze notulen wordt opgemerkt dat op p. 5 abusievelijk staat
vermeld dat Auke Burrie na acht jaar trouwe dienst als penningmeester afscheid
neemt. Dit moet (2x3=) zes jaar zijn. De uitgereikte vogel betreft een
Goudplevier van de hand van Irene Maas en niet, zoals in de notulen staat
gesuggereerd, een Tureluur.
- Op p. 6 wordt, eveneens abusievelijk, de coördinatie van de distributie van De
Kleine Alk toegeschreven aan Lottie Faber, terwijl in werkelijkheid Peter de
Greeuw en Connie Wubbels zich hiermee hebben beziggehouden. Dit betreft
dan bovendien alleen de verspreiding van de papieren versies, niet die van de
digitale.
4. Jaarverslag Algemeen
- Als commentaar op het algemene jaarverslag 2017 (p. 7) pleit Harry Smit voor
meer aandacht voor en samenwerking met ‘Red de Hout’ dan getuige dit verslag
tot dusver plaatsgevonden heeft. Als antwoord legt Rob namens het bestuur uit
dat de VWG zich volgens het bestuur niet kan permitteren net zo veel tijd en
middelen in deze kwestie te steken als de Stichting Red de Hout, omdat we op
meer fronten actief moeten zijn en blijven. Harry is niet helemaal tevreden met
dit antwoord.
- Harm Niesen wijst erop dat op p. 10 de Stichting Faunabescherming ten
onrechte is betiteld als ‘Stichting Faunabeheer. Waarvan akte.
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5. Financiën
a Peter van den Berg geeft uitleg over de begroting voor 2018 en de in 2017
gemaakte kosten. De begroting voor 2018 valt negatief uit. Het ledenbestand is
iets geslonken tussen juli 2017 en maart 2018.
- Er is een aparte zakelijke rekening geopend voor het initiatief De Reuzenalk, de
activiteiten van de prille jeugd. Inkomsten op die rekening zijn afkomstig van
sponsoren en de contributies van de jeugdleden, alsmede van de gelden die de
VWG heeft ontvangen na de opheffing van het museum Westflinge (aanvankelijk bedoeld voor educatieve en interactieve informatieborden in stedelijk
groen, maar met permissie van de ex-bestuurders van Westflinge omgezet naar
dit doel).
- Auke Burrie stelt voor in De Kleine Alk uitvoeriger informatie op te nemen
over de nieuwe leden: wie zijn ze, hoe zijn ze bereikbaar. De nieuwe wetgeving
op het gebied van de privacy staat hier echter in de weg en zonder expliciete
toestemming van die nieuwe leden zelf, kan dit soort informatie niet publiek
gemaakt worden.
- Er wordt nog even gesproken over de mate waarin de papieren versie van De
Kleine Alk als kostenbesparing vervangen zou kunnen (mogen) worden door
een digitale versie. Een papieren De Kleine Alk kost, als hij ook per post
verstuurd moet worden, € 3,50 per stuk. Op dit moment zijn er in het
buitengebied, waar dus geen distributie door vrijwilligers plaatsvindt, 20 leden
die De Kleine Alk digitaal ontvangen. Hiermee zijn de kosten in voldoende
mate omlaag gebracht, aldus het bestuur. Het wordt dus vooralsnog niet nodig
geoordeeld om meer mensen binnen de range van de vrijwillige distributeurs te
verleiden af te zien van een papieren blad. Inmiddels zijn al negen van de tien
vogelwerkgroepen in Noord-Holland overgestapt op een digitaal orgaan.
- Harry Smit doet nog eens het verzoek om serieus te overwegen van de ING
Bank af te stappen en de zaken om te zetten naar een milieu- en natuurvriendelijker bank als Triodos of ASN Bank. Peter van den Berg antwoordt dat dit
serieus in studie genomen zal worden. Hierover zullen de leden op de ALV van
2019 verder worden geïnformeerd.
b Mart van Zweeden bericht namens de kascommissie (naast hem ook bestaande
uit Peter de Greeuw) dat kas en rekeningen uitvoerig zijn bekeken, waarbij
vragen over de begroting zijn gesteld en naar tevredenheid beantwoord. Ze
hebben geen fouten gezien, plezierig hun controle kunnen uitoefenen en zijn
tevreden over het feit dat de administratie nu vrijwel volledig is gedigitaliseerd.
Dit komt de inzichtelijkheid in belangrijke mate ten goede. Er zijn zinnige
bezuinigingen doorgevoerd. De kascommissie heeft zijn goedkeuring verleend.
c De nieuwe kascommissie wordt vastgesteld en zal bestaan uit Peter de Greeuw
en Truce van de Pal (die vanwege vakantie in het buitenland is vervangen door
Marinco Lefevere).
d Er waren geen opmerkingen over de begroting voor 2018.
6. Bestuursvoorstellen
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a Het bestuur, dat zich geconfronteerd ziet met steeds terugkerende en nieuwe
gevallen waarin gemeentes en andere autoriteiten het
natuurbeschermingsbelang vrij gemakkelijk negeren of zelfs met voeten treden,
doet andermaal een oproep aan de leden om deel te nemen aan de Commissie
Natuurbescherming. Dit zou zowel kunnen dienen als ‘ogen en oren in het veld’
(welke misstanden of bedreigingen worden er opgemerkt) als om het bestuur
meer en actiever bij te staan bij hun pogingen om misstanden of bedreigingen
zo goed, compleet en effectief mogelijk het hoofd te bieden.
b Harm Niesen kondigt aan per 1 juli 2018 zijn coördinerende rol als organisator
en regelaar van de maandelijkse lezingen na vele jaren trouwe dienst neer te
gaan leggen. Hij geeft nog ideeën aan voor twee volgende lezingen. We moeten
dus op zoek naar een nieuwe lezingencoördinator. Ter vergadering dient zich
nog niemand aan. Het bestuur zal dus deze zoektocht gaan ondernemen. Voor
de ondersteuning qua techniek en logistiek tijdens de lezingen zou een vaste
kracht ter beschikking moeten staan. Deze taak wordt nu meestal, maar niet
echt geformaliseerd, ingevuld door Jan Gerhardus (bestuurslid).
c De huidige zeetrektelpost te Camperduin wordt beetje bij beetje minder
geschikt sinds het aanbrengen van strand en duin voor de Hondsbossche en
Pettemer Zeewering. Er bestaan nu ver gevorderde plannen om de telpost iets
naar het zuiden te verplaatsen en hoger te situeren, zodat het zicht op zee
belangrijk zal verbeteren. De kosten van het verplaatsen van de telpost zullen
worden gedragen door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De
uitvoering zal door hen geregeld worden, zodra de diverse vergunningen
(Watervergunning, Omgevingsvergunning, vergunning Wet natuurbescherming) zijn verkregen. Na de verplaatsing trekt HHNK zijn handen van de
telpost af en wordt de VWG formeel ‘eigenaar/gebruiker’ van de post.
Onderhoud komt dan dus bij ons te liggen. Maar eerst nog wel even de
vergunningen… De gemoederen laaien wat op als Harm Niesen klaagt over het
feit dat zowel de huidige telpost (en de wijze waarop die is vormgegeven) als
de toekomstig beoogde locatie niet aan zijn wensen voldoen voor een
zeetrekpost. Hij zou één en ander graag gesitueerd zien op de nieuwe buitenste
duinenrij.
d VWG heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen op voorwaarde
dat we in de statuten laten opnemen dat áls we als VWG ooit zouden ophouden
te bestaan het dan nog bestaande positieve saldo naar een andere vereniging
met vergelijkbare doelstellingen moet worden overgeheveld én dat die andere
vereniging dan ook een ANBI-status moet hebben. Die laatste toevoeging staat
nog niet in de statuten. Het bestuur vraagt en krijgt van de aanwezige leden
toestemming om deze toevoeging bij een volgende statutenwijziging door te
laten voeren.
7. Jaarverslag redactie De Kleine Alk
Jaarverslag wordt goedgekeurd. Sara bedankt de redactie.
8. Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie
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9.
10.
11.

12.
13.

Jaarverslag wordt goedgekeurd. Harry Smit wordt bedankt voor zijn inspanningen.
Naar aanleiding van dit verslag herhaalt Harry ter vergadering zijn oproep voor
belangstellenden om mee te doen met de geplande activiteiten van de Natuurwetenschappelijke Commissie voor 2019: de inventarisatie van Huiszwaluwen (in
het kader van het Jaar van de Huiszwaluw van Vogelbescherming Nederland) en
de inventarisatie van broedende meeuwen in het stedelijke gebied van Alkmaar
en Heerhugowaard. Per 1 april 2018 komt er een nieuwe versie van de Sovon-app
Avimap beschikbaar voor mobiele telefoon waarop in het veld nu ook
telgegevens van koloniebroeders (dus zowel Huiszwaluwen als meeuwen) door
de tellers online ingevoerd kunnen worden. Belangstellenden kunnen zich bij
Harry melden.
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep
Geen opmerkingen. Rutger Polder wordt bedankt voor zijn inspanningen.
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep
Geen opmerkingen. Dook Vlugt wordt bedankt voor zijn inspanningen.
Jaarverslag lezingen
Geen opmerkingen op het verslag. Wel wordt opgemerkt dat er altijd leuke,
onderhoudende en/of leerzame lezingen zijn. Hennie Palmers vraagt waarom er
desondanks toch duidelijk sprake is van een tanende belangstelling in termen van
bezoekersaantallen. Zij signaleert die trend (zich ook uitend in teruglopende
omzet aan de bar) als zorgelijk. Bestuur herkent de trend en zal proberen meer
aandacht te schenken aan marketing en propaganda, bv. door bredere
aankondigingen (kranten als Alkmaars Weekblad, huis-aan-huis bladen of via
persberichten). Harm Niesen wordt bedankt voor zijn inzet.
Jaarverslag excursies
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Bert wordt bedankt voor zijn
inspanningen.
Rondvraag
- Truce van de Pal vraagt zich af waarom zo veel vogelaars, van wie een
behoorlijk niveau van milieubewustzijn zou mogen worden verwacht, zo vaak
en zo ver reizen om (nog meer) vogels te kunnen zien en fotograferen. Een
gewetensvraag van belang, waar velen van ons waarschijnlijk regelmatig mee
worstelen. Uiteraard wordt ter vergadering geen bevredigende oplossing
gevonden…
- Er wordt gevraagd om het jaarverslag in het vervolg weer op papier te
verspreiden in plaats van digitaal. Dit voorstel wordt breed gesteund. Het
bestuur zegt toe hiertoe bereid te zijn indien de distributie samen kan gaan met
die van De Kleine Alk. Anders lopen de portokosten te hoog op. Ter vergadering
zal wel steevast een aantal papieren versies verstrekt worden.
- Over waterstandsverhoging in de Oudorperhout, zeer gewenst vanuit de
weidevogeldoelstelling van dit unieke gebiedje binnen Alkmaar, wordt even
kort van gedachten gewisseld. Van een verhoging van 6 cm over het gehele
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gebied wordt te weinig winst verwacht. Inmiddels wil de gemeente er überhaupt
niet meer aan. Kansen zijn er wellicht nog als de pachtcontracten, zoals wordt
voorzien, door de gemeente gaan worden herzien. De gemeente hult zich echter
in geheimzinnigheid.
14. Bedanken vrijwilligers en sluiting
Alle vrijwilligers worden bedankt, redactie en bezorgers De Kleine Alk,
Kascommissie etc.:
 De medewerkers van De Kleine Alk: Tom Damm en Arie de Wit (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 en Rob Struyk.
 Vrijwilligers De Reuzenalk: Charlotte Samuels, Karlijn Pustjens, Sara
Licher, Jesse Veenstra, Mary Licher, Monique Nolte, Robin Wuyts, Rob
Strietman, Dries Olsthoorn, Kees Roselaar, Rob Struyk, Jan Gerhardus,
Wout Bakker, Marijke Licher en Ger Molenaar.
 Peter de Greeuw en Connie Wubbels (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 Peter de Greeuw en Marinco Lefevere.
 Hennie Palmen wordt bedankt voor de gastvrijheid en gezelligheid.
Maarten Platteeuw (secretaris)
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Bijlage 2.

Jaarverslag algemeen 2018
Terugblik vanuit het bestuur op 2018
Algemeen
Het bestuur is in 2018 zeven keer bij elkaar gekomen.
Geestmerambacht en Kleimeer
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2019 van de provincie Noord-Holland is
voor de begrenzing van het Nationale Netwerk Natuur (NNN) in het Geestmerambacht een wijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt om een groter belang toe
te kennen aan recreatie voor belangrijke delen van dit gebied. Achterliggende
gedachte is uiteraard het nog altijd levende plan voor een Beachpark in het Geestmerambacht. Samen met de Stichting Red de Natuur in het Geestmerambacht hebben we
ter provinciehuis en schriftelijk ingesproken op deze voorgestelde wijziging. Onze
zienswijze is wel (tijdig) ontvangen en in de Nota van Antwoord is de VWG ook
expliciet genoemd, maar een behandeling van onze zienswijze was in de Nota
weggevallen…
Navraag leerde dat ze onze bezwaren naast zich neergelegd hadden.
Abtskolk & De Putten
In één van de Natura 2000-gebieden (aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn)
binnen ons werkgebied is sprake van een aantal ontwikkelingen die wij als VWG met
lede ogen aanzien. Al enkele jaren hebben we een florerende sternkolonie in De
Putten (met Grote Stern, Visdief en Dwergstern) en verblijven enkele 10-tallen
Dwergganzen (ooit de aanleiding tot het aanwijzen van het gebied) jaarlijks
gedurende enkele weken in de winter in het gebied. De vraag is of de plannen van
Natuurmonumenten (gesteund door de provincie) voor ‘betere ontsluiting’ van het
gebied voor fietsers en wandelaars (er is al vergunning voor ‘vogelkijkhutten’ bij De
Putten en de Abtskolk), en voor het ‘omzetten’ van nu nog geschikt grasland als
foerageergebied voor Kolgans, Dwerggans en Smient (alle drie met specifiek te
beschermen doelstellingen) in ‘bloemrijk grasland’, in overeenstemming is met de
doelstellingen van het gebied. De VWG vindt een dialoog over dit soort zaken met
Natuurmonumenten voor de hand liggen.
Een tweede punt van zorg is dat de provincie Noord-Holland in zijn reeds genoemde
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2019 de planologische beschermingsstatus NNN
van een gebied binnen dit Natura 2000-gebied heeft ontnomen. Ook hiertegen heeft
de VWG een zienswijze ingediend, waarop we (met vertraging en na navraag) te
horen hebben gekregen dat dit ‘niet erg’ is omdat de beschermde status van Natura
2000 sowieso van kracht blijft. Waarom dan dat intrekken van de status van
(provinciale) NNN nodig was, blijft onduidelijk.
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Tenslotte proberen we als bestuur inzicht te krijgen in wat er binnen Abtskolk & De
Putten nu wel en niet wettelijk is toegestaan op het gebied van jacht, (natuur)beheer
en schadebestrijding. De bepalingen in het Natura 2000-beheerplan, de Wet natuurbescherming zelf, de Jachtwet zijn best verwarrend. De terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten hebben in ieder geval aangegeven dat in hun terreinen
geen jacht en geen schadebestrijding plaatsvindt. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier verwijst naar de RUD. We worden graag op de hoogte gehouden van
de dagelijkse praktijkervaringen van onze leden in het gebied zelf. Dit wordt
vervolgd…
Meeuwen in de stad
VWG Alkmaar heeft in 2018 bij de RUD NHN, Regionale Uitvoering Dienst NoordHolland Noord, een verzoek ingediend de vergunning voor het onderzoek naar
overlast door meeuwen in te trekken, Uit de rapportage van 2017 van het onderzoek
blijkt dat er sprake is van gebrekkig onderzoek en dat als er informatie is verkregen
deze niet gerapporteerd is. De RUD heeft ons verzoek afgewezen, hoewel we op veel
punten gelijk kregen. De RUD ziet het “vooralsnog als omissie in de rapportage over
2017”.
In 2018 is op initiatief van de VWG contact gezocht tussen de gemeente Alkmaar en
het Recreatieschap Geestmerambacht om te bezien of er mogelijkheden bestaan om
het perceel direct ten oosten van de Waterzuivering Geestmerambacht in te richten als
een geschikt (opvang)gebied voor broedende meeuwen. Een rapport van het
ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga (in opdracht van de gemeente, op
aandringen van de VWG) had gesuggereerd dat dergelijke gedooggebieden, in
combinatie met gericht verjagen van plekken waar de vogels echt ongewenst zijn,
waarschijnlijk de beste optie vormen voor het acceptabel omgaan met
‘meeuwenoverlast’.
Door het Recreatieschap is een kostenbegroting gemaakt voor de inrichting van het
gebied (vosvrij met hoge hekken en ook nog een recreatieve voorziening…). Deze
was dermate hoog, dat de gemeente daar redelijkerwijs niet op in kon gaan. Op het
vele malen goedkopere alternatief van de VWG voor het experiment heeft de
gemeente nog niet gereageerd.
Gemeente Alkmaar klaagt al jaren over meeuwenoverlast, maar lijkt helaas op geen
enkele wijze gebruik te willen maken van de binnen de VWG Alkmaar aanwezige
expertise om te zoeken naar echte oplossingen.
Afslag A9 en Heilooër- en Limmer Die
De beslissing van de Raad van State op ons bezwaar, samen met de Vogelwerkgroep
Midden-Kennemerland, tegen het Bestemmingsplan voor de aanleg van een afslag
van de A9 bij het Heilooër- en Limmer Die is in 2018 uitgesteld, hangende een
uitspraak van het Europese Hof over de rechtsgeldigheid van de zgn. PAS-regeling
(Programma Aanpak Stikstof).

Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken
De vraag was of de wijze waarop Nederland omgaat met vergunningverlening voor
activiteiten die leiden tot verhoogde stikstofuitstoot en dus negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden wel legitiem is. Inmiddels heeft het Hof hier in november 2018
een uitspraak over gedaan. Een uitspraak van de RvS is er nog niet. Intussen is de
gemeente Heiloo wel al aan het werk gegaan met het kappen van bomen langs de
Lagelaan en het slopen van de stolpboerderij als voorbereiding op de aanleg van de
afslag. Dit is in strijd met de afspraken om geen onomkeerbare werkzaamheden te
verrichten voor de uitspraak van de Raad van State.
Alkmaarder Hout en ziekenhuis Noordwest
Stichting Red de Hout heeft, o.a. financieel gesteund door de VWG, bezwaar
aangetekend tegen de beslissing van de gemeenteraad om beperkte kap van het oudste
deel van de Westerhout mogelijk te maken in het nieuwe bestemmingsplan. De zitting
bij de Raad van State heeft inmiddels plaatsgevonden en het wachten is op de
uitspraak.
Samenwerking met golfclub Sluispolder
Nadat in juni 2018 samen met de golfclub een informatieve ochtend is georganiseerd,
leek het erop dat we met de hoofdterreinbeheerder (‘greenkeeper’ geheten in
golferstermen) konden gaan proberen te zoeken naar de marges waarbinnen een iets
meer natuurvriendelijk water- en vegetatiebeheer vormgegeven zou kunnen worden.
Waterbeheer en veiligheidsoverwegingen tijdens het gebruik van de baan leggen,
uiteraard, hun beperkingen op aan wat je aan natuurlijk waterpeil- en vegetatiebeheer
kunt doen. Helaas vertrok de ‘greenkeeper’ naar een andere baan. Recent heeft het
bestuur een poging gedaan om met de nieuwe ‘greenkeeper’ te bekijken of er een
gemeenschappelijke basis voor de aanpak van vogel- en natuurvriendelijker
golfbaanbeheer bestaat. Het bestuur blijft een vinger aan de pols houden.
Obstacle Run, Park van Luna, Heerhugowaard
De inmiddels helaas jaarlijks terugkerende ‘Obstacle Run’ in het Park van Luna te
Heerhugowaard is in 2018, zeer tegen onze eerdere aanbevelingen in, georganiseerd
op 2 juni 2018, dus andermaal midden in het broedseizoen. Ditmaal hebben we
categorisch geweigerd hieraan onze medewerking te verlenen in de vorm van
begeleiding die het evenement op zo natuurvriendelijk mogelijke wijze zou moeten
faciliteren, omdat nu niet meer het excuus opgevoerd kon worden van ‘we wisten toch
niet hoe verstorend deze activiteit voor (broed)vogels zou zijn?...’. Bovendien waren
we genoodzaakt via de rechter een zgn. ‘voorlopige voorziening’ te vragen, omdat de
vergunning pas 10 dagen voor het evenement was afgegeven, waardoor we geen tijd
hadden voor een formeel bezwaar tegen de vergunning. Bij de rechtbank moesten we
aantonen dat de vogels in het Park van Luna ge(ver)stoord zouden worden door de
paar honderd hardlopers. Daarnaast bleek dat van een gemeente niet verwacht mag
worden dat ze rekening houden met de soortbeschermingsbepalingen in de Wet
natuurbescherming, omdat ze daar niet het bevoegde gezag voor zijn.
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Ook bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord vingen we bot, omdat
van daaruit alleen handhavend opgetreden kan worden als er daadwerkelijke
overtredingen (in de vorm van moedwillige verstoringen) optreden en dus niet
preventief. We hebben ons ongenoegen over de gang van zaken, achteraf, mondeling
én schriftelijk toegelicht bij de gemeente Heerhugowaard, waarna we ons formele
bezwaar uit tactische overwegingen hebben ingetrokken.
Jeugdactiviteiten (De Reuzenalk)
In 2018 heeft, onder de bezielende aansturing van Sara Licher, de Vogelwerkgroep de
jeugdactiviteiten, begonnen in 2017, met elan voortgezet. Ook in 2018 is De
Reuzenalk vier keer uitgegeven. Eind 2018 waren er ca. 30 geregistreerde jeugdleden.
Ook de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland maakt voor haar jeugdleden gebruik
van onze ‘De Reuzenalk’. Voor de jeugd zijn weer een aantal workshops georganiseerd, waaronder vogelhuisjes timmeren & uilenballen pluizen. Deze workshops, bij
en gesponsord door Intratuin, zijn met veel enthousiasme bezocht. Sara heeft
bovendien een flink aantal vrijwilligers gevonden die bereid zijn geweest meer
structureel in deze activiteiten te investeren.
Buitenlandse excursies
In het late voorjaar van 2018 hebben acht leden van de VWG Alkmaar en VWG
Midden-Kennemerland deelgenomen aan de buitenlandse excursie, ditmaal naar
Northumberland (Farne Islands) en Schotland (Bass Rock en Inner Hebrides). Het
weer was, ongebruikelijk voor het Verenigd Koninkrijk, mooi en rustig, waardoor alle
geplande boottochten en landingen op rare rotseilandjes zonder enige problemen
konden worden uitgevoerd. Er werden vele tienduizenden spannende soorten zee- en
kustvogels gezien, die zonder uitzondering trouwens ook in ons werkgebied te zien
zijn, maar dan wel in veel kleinere aantallen en op veel grotere afstanden. Spectaculair waren waarnemingen van Dwergvinvissen en grote groepen Gewone Dolfijnen.
Een uitgebreid verslag is te vinden in het 4e nummer van 2018 van De Kleine Alk.

Vooruitblik vanuit het bestuur op 2019
Vogelcursus
Het bestuur heeft op verzoek van velen besloten, na een ‘rustjaar’ in 2018, in 2019
weer een vogelcursus voor beginners te organiseren. In tegenstelling tot in 2017 zal
dit jaar alleen een voorjaarscursus worden gegeven, die ten tijde van deze algemene
ledenvergadering al is begonnen. Organisatie van de cursus ligt bij Rob Struyk en
Ruud Costers. De cursusleiders zijn Tom Damm en, als achtervang, Sander Schagen.
Er zijn 30 cursisten.

Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken
Jeugdwerk
Het blijft zeker de moeite waard om ons ook in 2019 in te zetten op het gebied van
jeugdwerk, leuke initiatieven voor kinderen te ontwikkelen en De Reuzenalk uit te
geven. Hoewel Sara Licher zich terugtrekt als voorzitter, vanwege toegenomen drukte
in haar leven, blijft ze de coördinatie van het jeugdwerk verzorgen en dankzij de
geconsolideerde inzet van andere vrijwilligers kan dit werk ook voor 2019 een
speerpunt blijven.
Afscheid Eendracht
Het bestuur heeft besloten om afscheid te nemen van Buurthuis de Eendracht, waar
we toch al die jaren met zoveel plezier onze lezingen hebben gehouden. Het bestuur
van de Eendracht heeft te kennen gegeven, dat voor het gebruik van de ruimte door de
VWG geen zekerheid meer geboden kan worden. Het zonder overleg plaatsen van een
biljart midden in de lezingenruimte was een eerste voorbode.
Het bestuur is op zoek gegaan naar een andere accommodatie. Na de zomer zullen
onze lezingen, op de bekende derde woensdag van de maand, in Wijkcentrum De
Oever in Oudorp gaan plaatsvinden. Het is een moderne accommodatie, waar alle
voor ons noodzakelijke faciliteiten aanwezig zijn en er is voldoende en gratis
parkeergelegenheid.
Commissie Natuurbescherming
Het bestuur blijft 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 (aftredend voorzitter)
Maarten Platteeuw (secretaris)
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Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
In 2018 kwamen er 10 leden bij, er waren ook 18 opzeggingen. Zodoende daalde het
ledental van 289 naar 281.
De totalen van inkomsten en uitgaven zijn toch positief afgesloten (zie tabelen
volgende pagina.
De ontvangen contributie was ongeveer gelijk aan 2017.
De bankkosten zijn dit jaar hoger omdat we in 2018 de software om de machtigingen
te verwerken twee keer hebben betaald (januari en december).
De drukkosten van De Kleine Alk zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt door
het verlagen van het aantal af te drukken exemplaren. Steeds meer leden willen De
Kleine Alk digitaal ontvangen. Ook een mailoffensief naar de instellingen die De
Kleine Alk ontvangen heeft hiertoe bijgedragen. Wel is de rekening van het laatste
kwartaal 2018 pas in januari 2019 ontvangen.
Er zijn ook dit jaar geen postzegels aangeschaft.
Nieuwe leden krijgen een boekje cadeau; er is dan keuze uit: ‘Alkmaar heeft
Vleugels’ (nog beperkt en dus zolang de voorraad strekt) en ‘Broedvogels van het
stedelijke gebied van Alkmaar’.
Vanwege het opheffen van Museum Westflinge uit St.-Pancras heeft de VWG een
donatie van € 5000,00 ontvangen. In overleg met het bestuur zal dit besteed gaan
worden aan De Reuzenalk. De eerste storting naar de rekening van De Reuzenalk
heeft dit jaar dan ook plaatsgevonden.
De kascommissie bestaat uit Peter de Greeuw en Marinco Lefevere (welwillende
plaatsvervanger van Truce van de Pal).
Bij de begroting voor 2019 is een bedrag gereserveerd om de website bij een andere
provider onder te gaan brengen. Dat moet een aanzienlijke besparing gaan opleveren.
Ook is er een bedrag gereserveerd om de statuten bij de notaris te laten wijzigen.
De begroting ziet er positief uit, mede omdat de kosten voor de excursie naar de
Biesbosch reeds in 2018 zijn betaald.
Peter van der Berg (penningmeester)
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Inkomsten 2018
Contributies

Euro
6136,00

Vogelatlas 2018
Rente
Boekje “Broedvogels Alkmaar”
Cameraland
Reuzenalk

112,50
75,00
565,00

Excursie Lauwersoog

889,00

Totaal inkomsten 2018

39,95
7,87

7825,32

Totaal inkomsten 2018
7825,32
Saldo ING
01-01-2018 2338,37
Saldo ING R. 01-01-2018
43,06
Saldo kas
01-01-2018
30,00
Spaarrek. ING 01-01-2018 14633,85
Saldo Triodos 01-01-2018 8389,13
Totaal
33259,73

Uitgaven 2018
Lezingen, incl hapjes
Kas
De Kleine Alk
Jaaroverzicht 2018 afdrukken
Bestuurskosten
Betalingsverk VWG/Ibanc(2)
SVN
Website
Reuzenalk
Bijdrage Rechtszaken
Aanschaf laptop/muis
Excurcie Lauweroog
Excursie Biesbosch
Totaal uitgaven 2018

Euro
643,02
30,00
1204,16
0,00
143,51
389,37
58,00
307,82
1222,26
1158,75
319,99
888,90
1160,00
7525,78

Totaal uitgaven 2018
7525,78
Saldo ING
31-12-2018 2377,30
Saldo ING R. 31-12-2018
325,80
Saldo kas
31-12-2018
0,00
Spaarrek ING 31-12-2018 14641,72
Saldo Triodos 31-12-2018 8389,13
Totaal
33259,73

Begroting 2019
Inkomsten
Contributies
Boekje Broedvogels
Rente

6000,00
p.m.
0,00

Reuzenalk
Excursie Biesbosch
Cursussen

500,00
1160,00
1100,00

Totaal

8760,00

Uitgaven
Lezingen incl zaalhuur
Bijdrage Rechtzaken
De Kleine Alk
Drukwerk/porto
Betalingsverkeer/IBANC
SVN
Bestuurskosten
Website/wijziging webserver
Reuzenalk
Cursussen
Notariskosten wijz Statuten
Onvoorzien
Totaal

1200,00
500,00
2000,00
300,00
300,00
60,00
300,00
800,00
1000,00
1100,00
500,00
500,00
8560,00
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Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2018
In 2018 bestond de redactie uit Jan Stok (beeldmateriaal, scannen illustraties,
fotobewerking), Arie de Wit (redactie, column Ogrut) en ondergetekende
(coördinatie, hoofdredactie). Vaste medewerkers die materiaal aanleverden waren
Wim Schols (cartoon), Harm Niesen (aanleveren van teksten over lezingen, t/m
nummer 1), Mona Osman (idem, vanaf nummer 4), Bert de Haan & Rob Struyk
(aanleveren teksten excursies) en Pierre van der Wielen (waarnemingenrubriek).
Overigens geldt nog steeds dat Ogrut open staat voor alle leden die zich geroepen
voelen een verhaal of een mening te publiceren. Overigens doet onze voorzitster Sara
Licher dat al ruim drie jaargangen in een Vooraf (vanaf 33(4)2015). Daarvoor schreef
Miranda Zutt er een stel en ook onze toenmalige voorzitter Paul de Jong.
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 en
sinds 2017 ook de kaften. Peter van den Berg beheert de ledenlijst en print de
adresetiketten die hij aflevert bij Connie Wubbels. Na een bericht van Buro Extern
haalde ondergetekende (of Connie) 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 aantal andere vrijwilligers zorgde vervolgens dat de
leden het blad ook daadwerkelijk kregen.
Wijzigingen
Na de aankondiging van Harm dat hij het organiseren van lezingen wilde overdragen
aan iemand anders bleef het eerst een tijd stil. Pas tijdens de septemberlezing kwam
Mona als opvolger in beeld en gelukkig wilde zij het ook daadwerkelijk gaan doen.
De deadline voor nummer 4 was daarna al snel in beeld, zodat nog niet voor alle
datums een onderwerp en een tekst beschikbaar was.
Vanaf nummer 2 publiceert het bestuur middels penningmeester Peter van den Berg
ook weer namen van nieuwe leden en van leden die opgezegd hebben. In een ver
verleden gebeurde dat nog met vermelding van woonadressen.
Vanaf nummer 3 is er een nieuwe rubriek Wetenswaardigheden met nieuwtjes uit
diverse tijdschriften die door Ruud Costers worden verzameld.
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Het tijdschrift
In 2018 verschenen vier nummers: de complete jaargang 36. 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 (Bonte tapuit,
Halsbandparkieten, Lepelaars met kleurringen, nestplaats Winterkoning),
broedvogelinventarisaties (Woodlands Festival, Oudorperhout, IJsvogels, meeuwen
en Huiszwaluwen in ons werkgebied), projectinfo door leden (uilenballenpluisavond,
baanwandeling golfbaan Sluispolder, De Reuzenalk). Verder waren er één tot drie
excursieverslagen per nummer, waarbij Dirk van der Made en Arie de Wit weer een
groot deel voor hun rekening namen (vijf van de acht). Ook een vast gegeven is de
cartoon door Wim Schols. De nieuwe rubriek Wetenswaardigheden kende drie
afleveringen vol nieuwtjes. De rubriek Van het Bestuur wordt trouw gevuld. In alle
nummers verscheen een waarnemingenoverzicht en een column. Verder waren er de
gebruikelijke aankondigingen en oproepen.
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. Vette getallen
geven aan dat het >20% boven het gemiddelde van de tien voorgaande jaren ligt, de
cursieve dat het daar >20% onder ligt.
Van de in totaal 164 pagina’s waren er ca. 155 gevuld oftewel gemiddeld 38,8
pagina’s per nummer, dat is gemiddeld. De 24 auteurs en de 5 vaste medewerkers
(soms ook auteur van artikel) schreven 17 kortere of langere artikelen van gemiddeld
3,6 pagina’s (totaal 62 pagina’s), vulden 15 pagina’s voor de waarnemingen (vanaf
2011 relatief kort doordat tegenwoordig een zeer groot aantal waarnemingen gefilterd
moet worden), 30,25 voor excursie- en reisverslagen en 19,5 voor oproepen en
aankondigingen. De rubriek Van het Bestuur was dit jaar goed voor 7,25 pagina’s.
De jaargang bevat 78 foto’s en dat is gemiddeld 19,5 per nummer. Verder nog 8
figuren, 15 tabellen en 4 cartoons, waardoor het gemiddelde aantal illustraties per
nummer op 24 lag. Over het algemeen een zeer gemiddeld jaar, met weinig
uitschieters, maar met een relatief dun tweede nummer van slechts 28 pagina’s met
drie lege pagina’s aan het eind.
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)
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Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2018
De Natuurwetenschappelijke commissie heeft in 2018 twee activiteiten op het
programma gehad. In het kader van het jaar van de Huiszwaluw is een volledige
inventarisatie uitgevoerd van deze soort in het werkgebied van de Vogelwerkgroep.
Daarnaast zijn de broedende meeuwen in ons werkgebied weer eens integraal
geïnventariseerd. Het was inmiddels al weer vijf jaar geleden dat de laatste telling
gedaan was. In het 1e nummer van De Kleine Alk is een oproep aan de leden gedaan
om aan beide inventarisaties mee te doen. Verslag is gedaan in het 3e nummer van De
Kleine Alk. Dank voor de inzet van de hoogwerker van de brandweer (via Jasper de
Haan) en aan alle andere leden die hun medewerking aan het veldwerk hebben
gegeven.
Harry Smit, Maarten Platteeuw en Tom Damm
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Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2018
Inleiding
Wat een tragiek!! Na het topjaar 2017 leek er tot eind februari niets aan de hand te
zijn voor de al weer baltsende IJsvogels. Dat onze winters toch wel onvoorspelbaar
zijn, bleek toen met windkracht 8 de ‘Russische beer’ deze kant werd opgeblazen.
Een paar dagen storm met temperaturen ver onder het vriespunt. Zelfs voor fanatieke
schaatsers was het te bar. Twee weken later was het nog een keer raak. Het werd een
drama. Bijna de gehele populatie ging ten onder.
Werkzaamheden
Het begon zo mooi: een interview van onze werkgroep in het blad Natura en een
opdracht voor het verjaardagscadeau van Els Schaafsma voor het maken van
ijsvogelwanden in Heiloo, uitgevoerd door Peter Stoop, Arjen Dekker en
ondergetekende. Op vele andere plekken werden de wanden weer geschoond. Helaas
voor niets.
Na de 34-36 territoria in 2017 was er dit jaar 1 territorium in het rijk der duizend
eilanden. Hier waren vast wat meer beschutte plekjes beschikbaar waar een paar
IJsvogels van konden profiteren. Mogelijk was er een tweede paar aan de Zeeweg in
Heiloo. Die werden door Arjen en zijn dochter op 13 april gemeld.
Helaas is dat broedsel waarschijnlijk mislukt. Diverse bezoeken leverden geen enkele
waarneming op.
Mogelijk is er bij landgoed de Karperton ook een territorium geweest (med. D.
Vlugt).
Gelukkig werden in de loop van de zomer al weer diverse exemplaren gezien, eind
juni op Hortus Alkmaar zelfs twee tegelijk. Waar ze opeens vandaan kwamen is niet
duidelijk. Maar sinds die tijd wordt het territorium weer bewaakt.
Later in de zomer zijn misschien op meerdere plekken weer broedsels grootgebracht.
Bij de meertjes in de duinen van Bergen ontdekte ik minimaal 3 exemplaren.
Mogelijk werd er gevoerd.
Het is goed mogelijk dat er territoria over het hoofd gezien zijn. Ik verzoek dan ook
ieder zijn of haar waarnemingen op waarneming.nl in te voeren of alsnog aan mij
door te geven.
Het aantal waarnemingen in Noord-Holland tussen 1 april en 15 mei was 155,
waarvan twee in Heiloo en één in Alkmaar. De meeste waarnemingen vonden plaats
in Groot Amsterdam en rond Wieringen. In 2017 waren in Noord-Holland die periode
nog 581 meldingen. Op de vinkenbaan in Castricum bleken in 2018 14 IJsvogels te
zijn geringd, één minder dan in het topjaar 2017.
Aan de hand van de resultaten kom ik tot onderstaand overzicht.
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Overzicht territoria/broedparen per gemeente, 2003-2018. In 1999-2000 en 2002
was er één in Alkmaar, in 2001-2002 één in Heiloo.
Gemeente

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Alkmaar
1
Heiloo
1
Castricum/Limmen 1
Bergen
Heerhugowaard
Langedijk
Obdam

1
1
1

Totaal

3

3

1
1
1
1

4

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

1

?

8 10 17

7

5

2
1

1

1
1
2

1 1?

8 13
4 5
2 3
6 5
3 2
3 4
0 2

0
1
0
0
0
1
0

7

3 4? 8? 22 26 34

2

1

2 3?
1
1
1?
1 2

5
1
2
5
4
4
1

Ik wil 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, 1815jk232@hetnet.nl
Rutger Polder
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Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2018
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 Noordgroep, de Zuid-groep bestaat uit leden van VWG Midden-Kennemerland, de Noordgroep uit leden van VWG Alkmaar e.o. Het onderzoeksgebied van Noord beslaat het
duin van Camperduin tot Egmond aan Zee, Zuid doet het duin ten zuiden van Egmond
aan Zee.
Deelnemers aan het onderzoek zijn: 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.
Tabel. De resultaten van 2017 en 2018.
N = Noord-groep Camperduin tot Egmond aan Zee, Z = Zuid-groep Egmond aan Zee
tot Wijk aan Zee.
Aantal links van de “/” betreft 2017, aantallen rechts ervan 2018.
* er is sprake van een broedgeval volgens de criteria die de roofvogelwerkgroep zelf
heeft vastgesteld.
Succesvolle
Uitgevlogen
Territoria
broedgevallen
juvenielen
Soort
N
Z
N
Z
N
Z
Wespendief
3/1
3/1
2* / 1
1* / 1
2/1
1/2
Havik
8 /9
13 / 11
6/6
8/8
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Sperwer
3 /1
6/8
2/1
1/4
10 / 3
3/9
Buizerd
14 / 9
38 / 38
14 / 5
25 / 18
26 / 9
55 / 31
Torenvalk
2/4
7 / 11
1/1
-/2/3
-/ Boomvalk
1/1
4/3
De werkgroep is actief in het duin gedurende het broedseizoen. Elke deelgebied wordt
door twee of meer personen onderzocht. Nesten opsporen, vaststellen hoeveel eieren
er gelegd zijn, prooi-onderzoek, het ringen van de juvenielen en het volgen van de
juvenielen in de periode dat ze uit gaan vliegen, zijn de activiteiten die ondernomen
worden.
Het resultaat van het onderzoek gaat naar Sovon, Werkgroep Roofvogels Nederland
en de terreinbeheerders. Zo kunnen beide vergunningverleners, PWN en SBB,
rekening houden met locaties van nesten van roofvogels tijdens activiteiten in het
duingebied.
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Beide laatstgenoemde organisaties timmeren aan de weg, waar het gaat om het
beheer van het terrein. SBB ondervindt in Schoorl flink protest voor wat betreft de
plannen om in het duin meerdere percelen dennen te kappen. Deze plannen dateren al
van 10 jaar geleden toen de PAS ((toen nog) Programmatische Aanpak Stikstof) werd
opgesteld. Verontruste bewoners van Schoorl e.o. laten van zich horen. De percelen
die het betreft zijn deze winterperiode nog niet aangepakt, maar reguliere dunning is
wel uitgevoerd in verschillende percelen rond het centrum van het terrein van SBB
Schoorl. In één perceel werd in 2018 nog met succes gebroed. Met de kap is rekening
gehouden met de nestboom en de bomen die daar omheen staan. De roofvogelwerkgroep volgt de gesprekken die over het duin gaan en waar mogelijk wordt
deelgenomen aan deze gesprekken over het beheer en de plannen van SBB.
Komend seizoen wordt het duingebied voor de 25e keer onderzocht op het
voorkomen van roofvogels.
Dook Vlugt
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Jaarverslag lezingen 2018
Ook dit jaar werden weer 9 lezingavonden georganiseerd, zoals gebruikelijk in
buurthuis De Eendracht in de Papaverstraat in Alkmaar. Waar de onvervangbare
Henny de scepter zwaait en de onmisbare drankjes verzorgt, trouw terzijde gestaan
door Bert. Lezingen tot en met mei 2018 betroffen: in januari Wim de Groot over de
vogels in zes Zuid-Amerikaanse landen, in februari Harm Niesen over de vogels van
Yucatan, Mexico, in maart nam, traditiegetrouw na de jaarvergadering, Pierre van der
Wielen ons mee op weg naar Verweggistan, Australië en Tasmanië, in april lichtte
Albert Noorlander van Sovon ons in over de activiteiten in het kader van het Jaar van
de Huiszwaluw. Het seizoen 2017/2018 werd, ook traditiegetrouw, afgesloten in mei
met een variatie aan plaatjes van de leden zelf. In september, toen er nog geen
vervanger was voor Harm, werd de lezing in allerijl verzorgd door Harry Smit, met
plaatjes van zijn collega Gerard de Jong over een vogelreis naar Beidaihe en Happy
Island in China. Vervolgens nam Mona Osman het stokje van de lezingencoördinatie
over en kwamen de volgende lezingen langs: oktober Ruud Kampf met een wilde
avonturenrit door Oost-Europa en de Balkan, november Gerard Compier met een
algemene en populaire lezing over achtergronden en manifestatievormen van
vogeltrek en december met een tweetal praatjes, te weten Maarten Platteeuw voor de
pauze over Natura 2000-gebieden en wat dat wel en niet betekent voor echte
natuurbescherming en Marinco Lefevere na de pauze met spectaculaire foto’s en
videobeelden van de recente reis naar Northumberland en Schotland van de VWG
zelf.
Harm Niesen en Mona Osman
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Jaarverslag excursies 2018
Het was weer een goed excursiejaar. Van de 11 geplande excursies zijn er slechts
twee, die van augustus en november, afgelast wegens het slechte weer of te weinig
deelnemers. Het weer zat dit jaar een beetje tegen; aanhoudende regen en veel wind
deden het aantal deelnemers voor de excursies in augustus, september, november en
december dan ook dalen.
De dagexcursies gingen naar de Zuidpier van IJmuiden, Eemnes, Zeeland,
Ankeveen, Fochteloo en na de zomerstop naar de Noordkop, Texel en de Friese
Waddenkust. De meerdaagse weekend-excursie was naar het Lauwersmeer. In totaal
hebben 118 personen deelgenomen aan de diverse excursies. De buitenlandse excursie
ging dit jaar naar Engeland en Schotland.
Binnenland
De Zuidpier 13 januari onder leiding van Tom Damm. Het succes van deze excursie
werd geborgd door de aanwezigheid van een Zwarte Zeekoet.
De excursie naar Eemnes/Gooimeer op 10 februari onder de begeleiding van Pieter
Doorn was een groot succes, mede omdat hij de Polder van Eemnes op zijn duimpje
kent. Indruk maakten de Koereiger en de Buizerds die met een Raaf vochten om een
prooi.
De Zeeland-excursie op 10 maart, ditmaal geleid door Mart van Zweeden en Erwin
van Saane, leverde naast 91 soorten helaas niet de Witkopgors op waar men op
hoopte.
De voorjaarsexcursie op 7 april, onder leiding van Mart van Zweeden, naar de
Hilversumse Bovenmeent was door het gunstige weer met veel vogeltrek een waar
succes. Highlights: Beflijster en Steltkluut.
Ook de meerdaagse weekendexcursie van 25, 26, 27 mei naar het Lauwersmeer was
gewoon prachtig te noemen. Pierre van der Wielen en Kees Roselaar lieten ons, mede
door de gunstige trek die dagen, een lange lijst aan vogels zien (zie verslag De Kleine
Alk nr. 3). De huisvesting in een aantal bungalows was perfect.
Het Fochterloërveen werd op 9 juni, net voor de zomervakantie, door 14 personen
bezocht, waar o.l.v. Pierre van der Wielen behalve naar vogels ook naar vlinders en
libellen werd gekeken.
Op 9 september gingen we met een klein groepje langs de kust tot aan Den Helder.
Op de voormalige vuilnisbelt bij Julianadorp liet een Draaihals zich goed bekijken.
Op 13 oktober ging een grote groep van 26 personen onder de vakkundige leiding
van Kees Roselaar naar Texel, dat via allerlei omwegen werd doorzocht. De excursie
viel samen met het Dutch Birding Texel-weekend, waardoor het nogal druk was op
het eiland. Een volgende keer gaan we dus een week later.
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De laatste excursie van het jaar op 8 december ging naar de Friese Waddenkust.
Twee volhouders trotseerden onder leiding van Mart van Zweeden weer en wind om
hun hobby dit jaar succesvol te eindigen.
Buitenland
De buitenlandse excursie van 2 tot 9 juni ging dit jaar naar Northumberland en WestSchotland en was georganiseerd in samenwerking met Delta Safari. De acht
deelnemers hebben een supertrip gehad mede dankzij het schitterende weer.
Van veel excursies zijn verslagen in De Kleine Alk van 2018 te lezen.
Dank gaat uit naar de excursieleiders, verslaggevers en deelnemers die samen de
excursies tot een succes hebben gemaakt.
Tot slot: de excursie-commissie zoekt nog versterking. Voor vragen:
Bert de Haan en Rob Struyk

