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Gevleugeld nieuws
nummer 74

14 mei 2017

Zomerstop

Plaatjes van leden

Deze laatste nieuwsbrief voor
de zomerstop staat boordevol
oproepen, maar ook een paar
leuke boeken en activiteiten om
de zomer mee door te komen.

Aanstaande woensdag 17 mei
kunnen leden traditioneel hun
plaatjes en verhalen delen. Tim
Walta verteld over zijn reis naar
Georgië (leuk voorproefje voor
degenen die mee gaan met de
buitenlandexcursie dit najaar) en
Jan Gerhardus en Hans Brinks
delen hun mooiste plaatjes
gemaakt in Nederland.

Op 17 juni (let op gewijzigde
datum!) is er nog een excursie
naar de Hoge Veluwe met kans
op Draaihals, Kuifmees, Bonte
Vliegenvanger, zelfs een
Slangenarend is niet uitgesloten.

Aanvang: 8:00 uur.

Fijne zomer allemaal!

Gierzwaluwen tellen
Bert de Haan telt al vijf jaar Gierzwaluwen in Alkmaar voor een project van Landschap NoordHolland. Dit gebeurt vanaf een hoog punt in de binnenstad met vier andere tellers.
Bet is op zoek naar een aantal nieuwe tellers die in Alkmaar mee willen doen aan dit project.
Heb je een paar zomeravonden tijd, neem dan contact op met Bert de Haan:
gj.dehaan@zonnet.nl of 0725154805 / 06-50614113.

Nieuws uit de Oudorperhout
Goed nieuws!
Tijdens de Raadsvergadering van 20 april jl. is een motie van OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar)
om het waterpeil in het volgend broedseizoen te verhogen
aangenomen. Om de motie kracht bij te zetten is op donderdag 11
mei tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte de petitie (925
ondertekenaars) aan de voorzitter aangeboden. Hartelijk dank voor
alle ondertekenaars van de petitie!
Zaterdag 20 mei om 08:00 uur kunt u met Hans Schouten vogels
kijken in de Oudorperhout. Verzamelplaats is het parkeerterrein aan
de Vuyk tegenover nummer 14.
Voor vrienden van de stichting is de excursie gratis, anderen betalen
€ 2,50 (of kunnen ter plekke vriend van de stichting worden voor € 10 per kalenderjaar en dan is de
excursie ook gratis).
Graag aanmelden bij Hans Schouten: hansschouten@hydroalkmaar.nl of 06-12999749.

De Karavaan zoekt vrijwilligers
De Karavaan gaat dit jaar opnieuw tijdens het Festival ‘Vlucht’ van Pe Okx programmeren.
Dit maal bij Molen D op de Molenkade in Oudorp.
Het festival is van 25 mei t/m 5 juni.
Hiervoor vragen we mensen die als vrijwilliger daar aanwezig willen zijn, iets kunnen vertellen over
weidevogels, polders en Grutto's, de kaartjes willen verkopen en dus gastvrouw of heer voor
Karavaan willen zijn.
De tijden zijn:
24 mei t/m 27 mei van 11 tot 18 uur
28 mei van 11 tot 17 uur
29 mei t/m 1 juni van 15 tot 20 uur
2 en 3 juni van 13 tot 20 uur
4 en 5 juni van 11 tot 17 uur

Je hoeft niet alle dagen te kunnen, maar een paar is wel handig, ook kan je het met z'n tweetjes doen.
Indien je belangstelling hebt graag melden bij Nico Bink: 0653319386 of nico@karavaan.nl

Zomerprogramma FOGOL
Excursies Marker Wadden
Hoewel de Marker Wadden officieel nog niet open zijn voor bezoek
mag Fogol dit jaar toch al een aantal excursies organiseren. Per
zeilboot vertrekken ze uit Enkhuizen of Lelystad en brengen ze een
bezoek aan het eiland. Zullen de eerste pionierssoorten het eiland al
hebben ontdekt? Met aan boord een presentatie over de plannen en
ontwikkelingen van de Marker Wadden.
Er is nog beperkt plaats op 9 juli en 13 augustus.
Single Excursie de Kreupel, 8 juli
Een vogelexcursie alleen voor single, vrijgezelle of alleengaande natuurliefhebbers. Wat deze
vaartocht uniek maakt is het feit dat alle opvarenden alleen komen. De excursie is bedoeld om
gelijkgestemden te ontmoeten maar vooral een leuke dag vogels kijken.
Zwarte stern excursie, 5 augustus
Een avondexcursie waarbij ze de slaapplaats van de zwarte sterns bezoeken, met aan boord een
presentatie van zwarte stern deskundige Jan van der Winden.
Kijk voor meer informatie op www.fogol.nl

Gieren in ZW Frankrijk
Ingezonden mail van Cor Sol:
Enkele jaren geleden heb ik een film gemaakt over Gieren in Frankrijk.
Intussen is deze film ruim 1400 maal bekeken op You Tube.
Als u ook geïnteresseerd bent om de film te bekijken, klik dan op onderstaande link, waarna de film
vanzelf start. De lengte van de film is 6 min.

https://www.youtube.com/watch?v=GyqVzkMt4AA

Spoed! Opzet mini-onderzoekje naar (mogelijke) effecten van
Woodlands Festival (Bergen) op broedvogels (28-29 mei 2017)
Maarten Platteeuw (Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.)
Aanleiding
Vorig jaar heeft de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. (VWG) bij de gemeente Bergen aangegeven enige moeite te
hebben met het feit dat er middenin het broedseizoen in het buitengebied van het dorp het zgn. ‘Woodlands
Festival’ wordt vormgegeven. Bezorgde burgers hadden bij de VWG gevraagd of hier wellicht iets tegen
gedaan kon worden. Op een heel globaal niveau heb ik toen zelf de omgeving van het festivalterrein bezocht
en een indruk verkregen van de lokale broedvogelbevolking, maar verder dan dat kon in het stadium waarin
de vergunningverlening etc. door de gemeente Bergen zich bevond niet worden gegaan. Nu hebben we dit
jaar, naar aanleiding van de gang van zaken vorige jaar, van de gemeente Bergen (Pieter Korstanje) het
volgende verzoek gekregen: “Dit voorjaar vindt in Bergen het Woodlands festival weer plaats [op 28 en 29
mei 2017]. Vorig jaar heeft de Vogelwerkgroep aangegeven hier moeite mee te hebben vanwege mogelijke
verstoring van broedvogels. Of en wat het effect is van de muziek op broedvogels is lastig in te schatten. Vorig
jaar heb je een inschatting gemaakt van de territoria in de omgeving. Voelt de Vogelwerkgroep er misschien
voor om rondom het festival een onderzoekje te doen, voor en na het festival, zodat wellicht wat concreter
aangegeven kan worden of er verstoring heeft plaatsgevonden. Wanneer er indicatie is dat er inderdaad
verstoring optreedt kan de gemeente een volgend jaar overwegen om de initiatiefnemer te vragen een andere
locatie, of ander moment in het jaar te kiezen.” Hierop is geantwoord dat we zullen proberen een dergelijk
simpel onderzoekje op te zetten.
Voorstel voor opzet onderzoekje
De gedachten gaan uit naar drie inventarisatierondjes (vroege morgen, net na zonsopkomst), gericht op
broedvogels, volgens een vaste (en van tevoren vastgelegde) route op en rondom het festivalterrein, waarin
de territoriale broedvogels per plek worden genoteerd. De eerste ronde zou idealiter moeten plaatsvinden
gedurende het weekend voorafgaande aan het festival, de tweede in het weekend van het festival (op de
ochtend van 29 mei) en de derde en laatste in het weekend erna. De persoon (personen) die de rondjes moet
(moeten) lopen, dienen in ieder geval op de hoogte te zijn van de te lopen (en dus nog af te spreken) route,
een goed kennis te hebben van de vogelgeluiden van de mogelijk in het gebied aanwezige broedvogels, het
gedrag van broedvogels te kunnen duiden en kunnen omgaan met de invoerapps van waarneming.nl op de
smart-Phone (dus IObs voor IPhone of Obsmapp voor android), zodat de waarnemingen met tijdstip en
exacte plaatsaanduiding (en gedrag) worden geregistreerd. Het is zeker niet gezegd dat op deze wijze alle
eventuele (storende) effecten van het festival op broedvogels aan het licht gaan komen, maar iets meer gevoel
voor wat de organisatie en uitvoering van een dergelijk festival voor broedvogels kunnen betekenen is
waarschijnlijk wel te verkrijgen. Toestemming om het festivalterrein te betreden is te regelen via Pieter
Korstanje (pieterkorstanje@debuch.nl).
Oproepje
Een probleem is dat ikzelf tussen 16 en 31 mei met vakantie ben in het buitenland en dus de rondjes
voorafgaande aan het festival en tijdens het festival niet kan lopen. Bij dezen dus een oproep aan de
geadresseerden om zich op te geven voor het uitvoeren van een inventarisatierondje op en rondom het
festivalterrein, in overleg met Pieter Korstanje, in het weekend voorafgaand aan het festival (21-22 mei) en op
de ochtend van 29 mei tijdens het festival. Bij laatstgenoemd rondje graag met speciale aandacht voor
verontrust gedrag bij de vogels, dat (mogelijk) kan worden toegeschreven aan verstoring.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rob Struyk, rob.struyk@upcmail.nl
teneinde gezamenlijk na te gaan wat er kan worden gedaan en wat de te lopen route zou moeten zijn.
Maarten Platteeuw
Secretaris VWG Alkmaar e.o.
Kotterstraat 40
1826 CE Alkmaar
maartenplatteeuw@hotmail.nl
0651476173

Eilandgevoel
Iedere werkdag schrijft Koos Dijksterhuis in dagblad Trouw een kort
verhaaltje over de natuur. Uit zijn stukjes blijkt zijn grote liefde voor alles
wat leeft. Hij verwondert zich over het ogenschijnlijk gewone, waar vaak
een verrassend verhaal achter zit.
Zijn mooiste verhalen schreef Koos over het door hem geliefde eiland
Schiermonnikoog. Ze volgen in dit boek de seizoenen en geven prachtige
inkijkjes in de eilander natuur, waarin Koos in zijn eentje of met anderen
ronddwaalt.
Op Schiermonnikoog zijn bijna alle landschappen van Nederland te
vinden: duinen, strand, wad, zee, kwelder, plas, moeras, bos, weiland,
akker, tuin en bebouwing. Er is op Schiermonnikoog ook veel niet: files,
parkeerproblemen, massavertier. Er is rust, ruimte en schone lucht. En er zijn eilanders: vriendelijke
mensen die badgasten graag zien komen en gaan. Die badgasten zijn fijnproevers. Ze komen zonder
auto naar misschien wel het mooiste en fijnste eiland van de wereld. Zoals Koos zegt: het paradijs
bestaat niet, maar Schiermonnikoog komt in de buurt!
Eilandgevoel, uitgeverij Bornmeer, ISBN 978-90-5615-405-9, €15,-

Vogels op de cm2
Samenstellers Peter Müller (vogel- en kunstliefhebber) en Tom Loorij (vogeldeskundige en filatelist)
hebben op unieke wijze liefde voor kunst, liefde voor vogels en liefde voor postzegels in één boek
samengebracht. Geselecteerd zijn de mooiste vogelpostzegels van 266 in Nederland voorkomende
soorten van 109 verschillende landen uit alle delen van de wereld. Daarbij is een tekst over de
betreffende vogels geschreven aan de hand van de meest recente
bij Sovon Vogelonderzoek Nederland bekende informatie,
bijgewerkt tot en met 2016. Status, leefomgeving, voorkomen,
aantallen en trend worden in een tekst van ca. 150 woorden per
soort belicht. Aangegeven wordt onder meer of het een Rode Lijst
soort betreft en of en in welke mate de stand vooruit of achteruit is
gegaan en waarom. De teksten werden van commentaar voorzien
door Fred Hustings, eindredacteur van vele Sovon-publicaties. En
natuurlijk worden ook interessante details over de postzegels zelf
vermeld. Voorwoorden zijn er van ex-directeur van
Vogelbescherming Nederland, Siegfried Woldhek (zelf
kunstliefhebber) en Theo Verstrael, directeur van Sovon. De
teksten zijn luchtig geschreven en zowel voor de beginnende
vogelliefhebber als de gevorderde ornitholoog heel toegankelijk. De
zegels zijn soms van foto’s maar meestal afkomstig van beroemde ontwerpers die vaak ook hun
sporen hebben verdiend als illustrator van diverse vogelboeken. Het zijn kunstwerkjes die met succes
het gevecht om de kleine ruimte van enkele cm2 postzegel zijn aangegaan om de vogel zo
natuurgetrouw mogelijk af te beelden.
Müller, P. en Loorij, T.P.J.: Vogels op de cm2. 17 x 12 x 5 cm. 554 bladzijden. Harde kaft.

De Vogelwerkgroep Alkmaar e.o., nu ook voor de jeugd:

DE

R EU Z EN A L K
Pingu
inus impennis

ZE NOEMEN MIJ OOK
WEL DE PINGUÏN VAN
HET NOORDELIJK
HALFROND

n
a
v
d
i
l
k
o
o
d
r
o
w
De Reuzenalk of geef een
lidmaatschap cadeau

MELD JE AAN
VIA DE WEBSITE:
REUZENALK.NL

4 nummers per jaar & ledenkorting bij de workshop + af en toe
een verrassing in de brievenbus - voor 15 euro per jaar!

