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Gevleugeld nieuws
nummer 31

Broedvogels
Vergeet allemaal niet de
broedvogels die je tegenkomt in
te voeren in
www.waarneming.nl ten
behoeve van de
broedvogelatlas.
Vergeet daarbij ook niet bij
‘gedrag’ in te vullen wat je hebt
gezien: balts, nestbouw, nest,
paar in broedbiotoop e.d.
Dus iedere Koolmees, Merel,
Winterkoning melden!

22 mei 2013

Excursie Lauwersmeer
Zaterdag 1 juni is er een
excursie naar de Lauwersmeer
o.l.v. Pierre van der Wielen.
Vertrek: 7:00 uur. Duur: hele
dag.
Graag aanmelden bij
Erwin van Saane per e-mail:
e.v.saane@versatel.nl of
telefonisch: 072-5644325 of
06-23708461.

Tijd voor aktie!
Onder het mom van onderhoudssuppletie is bij Callantsoog begonnen met het opspuiten van
zand. Daarbij zijn ook al de eerste strekdammen van de Hondsbossche en Pettemerzeewering
zeewering (HBPZ) onder het zand geraakt. Nooit eerder werd er zoveel zand gesuppleerd onder
het mom van onderhoud...
Aanstaande zaterdag is het officiële startsein voor het project “Kust op Kracht” wat ook tot gevolg
zal hebben dat de strekdammen van de HBPZ onder het zand zullen verdwijnen met desastreuze
gevolgen voor o.a. veel vogels (kijk voor meer informatie ook op
www.zandoverdenatuur.webklik.nl). Bij deze opening zijn o.a. Joke Geldof (Gedeputeerde
provincie NH), Liz van Duin (Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat) en Kees Stam
(Dagelijks bestuurder HHNK) aanwezig. Een goed moment om aandacht te vragen voor onze
standpunten. Mogelijk bieden we dan ook de petitie aan.
Het Burgercomite Kustveiligheid heeft het volgende plan verzonnen:
Het ritueel bestaat er kortweg uit, dat we de HBPZ gaan begraven, een voorduin gaan opwerpen en
het met emmers water weer gaan wegspoelen. Vervolgens zal heer Rijks van Waterstaat ondanks
protesten van het Burgercomite Kustveiligheid met zijn koffertje met daarop de tekst 250 miljoen
euro de zee inlopen en het budget aan wind en golven van de Noordzee prijsgeven.
Miranda Zutt zal hier namens de Vogelwerkgroep bij aanwezig zijn, maar des te meer deelnemers
des te beter. Wil je op mee protesteren meldt je dan aan bij Miranda. Het is a.s.
zaterdag 20 mei, tussen 10.00-12.00 uur. Het is de bedoeling dat dit plan
niet naar buiten komt anders is het verrassingseffect weg.

ZAND
OVER DE NATUUR

Creatieve Stormmeeuwen
Harry Smit is momenteel druk bezig om de meeuwen in Alkmaar te tellen. Daarbij valt de creativiteit
van nestplaatskeuze van de Stormmeeuwen nogal op. Naast schoorstenen en daken kwam Harry ze
tegen in een fietsenstalling, bloembakken, knotwilgen en in een haag van 50 cm hoog.
Van Henk Tor ontving ik deze melding:
Een Stormmeeuw heeft een nest gemaakt in een speciekuip,
ingericht als moerasplantenbak. Er zitten, zoals dat hoort,
drie eieren in. Het nest bevindt zich in de binnentuin van
de Hogeschool IPABO in Alkmaar.
Inmiddels heb ik gehoord dat de kuip is verplaatst, zodanig
dat het terras bij goed weer gewoon kan worden gebruikt.
De meeuwen hebben de verhuizing gevolgd en zijn weer op
het nest gaan zitten op de nieuwe locatie.
Ik hoop maar dat de meeuw het droog houdt nu het zo hard geregend heeft....

Boerenzwaluwen (ontvangen van Sovon:)
Beste Boerenzwaluwliefhebber,
In 2011 en/of 2012 heeft u meegedaan met de Boerenzwaluw publiekstelling. Nogmaals onze
hartelijke dank daarvoor! We presenteren u graag een samenvatting van de resultaten uit 2012.
Hierin kunt u ook lezen welke spectaculaire omzwervingen de acht teruggekeerde zwaluwen met
een ‘geolocator’ maakten.
We hopen dat u in 2013 weer meedoet met de publiekstelling. Voer tussen 20 mei - 15 juni (eerste
telperiode) en 5 - 25 juli (tweede telperiode) het bezette aantal nesten in op
www.jaarvandeboerenzwaluw.nl. De waarde van de reeks publiekstellingen neemt toe wanneer
dezelfde locatie elk jaar wordt geteld. Broedde een boerenzwaluwpaar jarenlang op een plek, maar
wordt het nest in 2013 niet meer bezet? Geef dan een ‘nulwaarneming’ door. Broedde een
zwaluwpaar wel in de eerste telperiode maar niet in de tweede?
Geef dan voor de tweede periode een ‘nulwaarneming’ door.
Ook nieuwe locaties zijn natuurlijk van harte welkom!
U kunt alles nalezen in de handleiding.
We wensen u een mooi telseizoen met uw Boerenzwaluwen!

De excursie naar de Lauwersmeer is i.v.m. de vakantietijd even de laatste excursie,
in juli slaan we even over. Waarschijnlijk is dit voorlopig ook de laatste nieuwsbrief.
Vergeet niet je alvast aan te melden voor onze vaartocht naar de Biesbosch op 14
september. Het bestuur wenst iedereen een hele fijne zomer!

U hoeft zich deze zomer echter niet te vervelen, er is nog genoeg leuks te doen:
De komende maanden organiseert FOGOL weer een aantal unieke zeilexcursies naar vogeleiland de
Kreupel. De Kreupel is een uniek vogelgebied waar je alleen per boot bij kan komen. Duizenden
Kokmeeuwen starten nu met het broedseizoen, de visdieven komen net aan.
Elke week is weer anders. Hier kunt u meer lezen over het vogeleiland.
Daarom heeft elke vaarexcursie een ander thema, met een lezing aan boord over het onderwerp.
18 juni 2013:
19 juni 2013:
13 juli 2013:
3 & 10 augustus 2013:

Marker Wadden: vogelparadijs
Vogelen, is dat leuk?
Zeilen naar de grootste visdiefkolonie van Europa
Zeilen naar de grootste Zwarte stern slaapplaats van Europa

Het hele programma is te zien op www.fogol.nl.
De excursies worden met name duurzaam ondernomen, zeilend leggen we de route af en het eten aan
boord is biologisch.

Zo 30 juni vaartocht polder Westzaan
We gaan vandaag met de boswachter Ab van Dorp op een vaartocht door natura 2000 gebied, polder
Westzaan. We varen in het karakteristieke Hollands/Zaans veenweidelandschap met stukjes moeras,
sloten met een hoge waterstand en dieper liggend grasland, Zaanse huizen en wat molens. Onderweg
verteld Ab over het ontstaan van het gebied en alles wat er te zien is. Het broedseizoen loopt af, maar de
weidevogels zijn er nog en de rietzangers zijn volop bezig; de Snor, Kleine karekiet, Rietzanger,
Roerdomp, etc. De vlinders komen ook al uit de dip en de Sint-jansvlinder is te verwachten op de Kale
jonker. De orchideeën zijn bijna uitgebloeid, maar de moerasvegetatie staat nu volop in bloei.
Deze excursie is zeer geschikt voor jong en oud, zelfs voor een rolstoel! Je (klein) kinderen kunnen mee.
Ook voor fotografen is deze excursie bijzonder geschikt. We varen langs de vele eilandjes en we stappen
uit om op trilveen te wandelen of door een rietveld te lopen. De lunch kunnen we nuttigen in de
boomgaard de Reef, één van de oudste reservaten van ons land. Afhankelijk van de
weersomstandigheden varen we 5 – 6 uur. De boot is open en we zitten op bankjes. Houd rekening met
de weersomstandigheden. Gepaste kleren evt. paraplu/parasol en voldoende proviand mee voor de hele
dag! Je kunt een kussentje meenemen. In verband met de organisatie is het zeer aan te bevelen om
vooraf aan te melden Vertrek: 9.00 uur vanaf parkeerplaats Dampten in Hoorn. De instapplaats is:
Middel 180A te 1551 ST Westzaan. Informatie: Ofra Carmi o.carmi@quicknet.nl of Ben Hart 0229-750507

