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Gezocht: plaatjes van leden

Waarnemingen boosten

Op 20 mei is de laatste lezing
voor de zomerstop.
Traditiegetrouw krijgen leden
dan de kans om hun eigen
gemaakte foto’s te delen. Dus
heb je een leuke serie over een
soort, vogels rond huis,
vakantie enz. schroom niet en
neem contact op met
coördinator Harm Niesen:
harmniesen@gmail.com

Nog steeds wordt er volop
geïnventariseerd voor de nieuwe
Sovon atlas. Daarom is het
belangrijk om waarnemingen zo
gedetailleerd mogelijk in te
voeren. Dus als een Blauwborst
zit te zingen, kies dan niet alleen
voor de ‘standaardoptie’ ter
plaatse, maar voor zingend/
baltsend. En vergeet ook niet de
algemene soorten, zoals
broedende Koolmees (in je
achtertuin) in te voeren.

De Amerikaanse oeverloper bij
de Vooroever, Wervershoof doet
zijn Engelse naam, Spotted
sandpiper, steeds meer eer aan.
Foto: Jan Gerhardus

Molendag
Zaterdag 9 mei is het weer Molendag langs de Zeswielen in Oudorp.
Er is die dag van 10:00 tot 16:00 uur weer van alles te zien en beleven!
Manden vlechten, pannenkoeken bakken, rondleidingen in de molen,
koffie/thee met lekkers. Stichting Oudorperhout staat op het veld
van Molen D.

Roerdompen
In verschillende rietgebieden in Noord-Holland, ook in en rond ons werkgebied, zijn inmiddels
tweemaal integraal de Roerdompen geteld. Het is lang geleden dat er in Noord-Holland een
redelijk complete telling van Roerdompen is geweest. En het is voor het eerst dat er simultaan
geteld is zodat er meer grip wordt gekregen op de invloed van verplaatsingen van de
roerdompmannen. De eerste resultaten duiden ook al op verplaatsingen. Van de telling in april
zijn er nu 17 doorgegeven. De eerste resultaten duiden op een forse afname in de laatste 15 jaar.
Lichtpuntjes zijn wel dat er Roerdompen broeden in nieuw aangelegde moerassen. Dit is o.a. het
geval in Waterberging Hensbroek waar Hans Brinks wel Roerdomp heeft gehoord. In de Kleimeer
is op een zichtwaarnemingen van 2 exx op 5 april door Erwin en 1 ex op 17 april na geen roepende
Roerdompen gehoord. En dat terwijl er in 2013 nog drie paar hebben gebroed. In de
Oudorperhout en ook op de Beverkoog is niets gehoord, maar daar waren werkzaamheden
gaande. Leuk zijn de meldingen van een Roerdomp die lijkt te pendelen tussen de Abtskolk en de
rietvelden bij de Bakkersdam. Ook in het Zwanenwater wordt de Roerdomp gezien en gehoord.

Zee- en kustvogels zien op trek in de Kop van Noord-Holland
Van 16 t/m 24 mei barst de Nationale Vogelweek in heel Nederland weer los. De Nederlandse
natuur is in mei op z’n mooist. Ook in Camperduin en Schoorl kunt u met enthousiaste
vogelkenners op pad om vogels te ontdekken.
Wie met een verrekijker op zoek gaat naar vogels, ontdekt hoe spannend en sprankelend de
Nederlandse natuur kan zijn. Tijdens de Nationale Vogelweek krijgt iedereen de kans kennis te
maken met die verrassende vogelwereld om de hoek. Dan sta je opeens zomaar oog in oog met een
specht, een ijsvogel, een grutto, een havik of ontdek je hoe fraai alledaagse soorten als een groenling
of putter van dichtbij zijn. Onder leiding van enthousiaste en deskundige vogelkenners ontdek je hoe
ongelofelijk rijk ons land is aan vogels en hoe leuk het is om vogels te kijken. Deelnemers krijgen tips
over vogelherkenning en krijgen veel vogels van heel dichtbij te zien door de telescoop van de
excursieleider. Iedereen kan meedoen en de meeste activiteiten op www.vogelweek.nl zijn gratis.

Jan van Gent - Hans Brinks

Maarten Platteeuw van de Vogelwerkgroep Alkmaar
e.o. organiseert op 16 mei vanaf 6:30 (later aansluiten
kan) een gecombineerde vogelexcursie, bestaande uit 1 à 3 uur
zeetrek tellen vanaf de telpost te Camperduin en aansluitend een
vogelwandeling naar Harger- en Pettemerpolder en/of de
Boswachterij Schoorl. Tijdens deze tocht maakt u kans op het zien
van bijzondere vogels als langstrekkende steltlopers van vele
soorten, Jan-van-genten, Zwarte Zee-eenden en wellicht nog
spannender zeevogels, maar ook op zangvogels als
Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Grasmus etc.

Gaat u ook mee? Opgeven voor deze excursie kan via www.vogelweek.nl. U krijgt dan een
bevestigingsmail met plaats en tijdstip van vertrek. Op de website staan nog veel meer leuke
vogelactiviteiten. Wees er snel bij, want vol is vol!

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o., Maarten Platteeuw, Kotterstraat 40, 1826 CE Alkmaar; mobiel:
0651476173; email: maartenplatteeuw@hotmail.nl

Dialogendag
Op woensdag 17 juni organiseert IVN in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en alle
Terreinbeherende organisaties, voor de vierde keer de Dialoogdag. Net als voorgaande edities staat
de dialoog tussen vrijwilligers en de Provincie centraal. Kom naar het festival en laat u inspireren,
deel successen, discussieer over diverse onderwerpen en vind een expert die u kan helpen bij uw
groene initiatief. Heeft u een idee of initiatief om een natuurgebied of landschap in NH te
verbeteren? Meld u aan en maak kans dat uw idee of initiatief de jaarlijkse ondersteuningsprijs
ontvangt. Locatie: Tolhuistuin (tegenover CS Amsterdam), IJpromenade 2, Amsterdam, 16.30-21.30
uur. Meer informatie: noordholland@ivn.nl

