V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

.

O

.

Gevleugeld nieuws
nummer 21

13 mei 2012

Of misschien wil je een keer een
avond ‘posten’, om te kijken of er
gebruik wordt gemaakt van de
voorzieningen. Graag!

Gierzwaluwen
Er zijn bij de Synagoge van
Alkmaar (Hofstraat 15), het
Karenhuis (Krelagestraat) en in
het Fnidsen 33-37 bij de
Remonstrantse kerk (nieuwe)
voorzieningen getroffen voor
Gierzwaluwen. Ben je er in de
buurt, kijk dan eens of je er
Gierzwaluwen ziet en geef dat
door. Wij willen graag weten, of
onze inspanningen ook
resultaat opleveren.

Dhr. Gerardhus mailde mij deze
foto. Zullen vogels daar echt
intrappen vraag ik me af of lachen
ze hier net zo hard om als wij?

Ook is het nog niet te laat je aan te
melden voor het Gierzwaluw
onderzoek van Landschap NoordHolland. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen
met Peter Mol

Vogeltip: Geestmerambacht
De afgelopen tijd komen er veel leuke meldingen uit de Geestmerambacht. In de Kleimeer doen
Roerdomp, Snor en de Sprinkhaanrietzanger weer hun best, terwijl de vele Nachtegalen het
allerhoogste lied zingen. Paul de Jong had er zaterdag zelfs nog een zingende Wielewaal.
De nieuw aangelegde plasjes trekken veel leuke steltlopers als Krombek, Temminck’s en Bonte
strandloper, vele Bontbekplevieren, Tureluur, Groenpootruiter, Kemphaan en Grutto’s. Maar ook
Grote gele kwikstaart en gister nog een mannetje Zomertaling.

Lezing woensdag 16 mei
Vanavond krijgen de leden de gelegenheid om hun eigen plaatjes en belevenissen met elkaar te
delen. Harry Smit neemt ons mee (met geleende plaatjes..) naar Turkije.
Een aantal leden gingen begin maart naar Polen en laten plaatjes zien van hun zoektocht naar de
leuke soorten spechten, dwerguil en zoogdieren.
Pierre v.d. wielen ging onlangs naar Colorado en met Alma naar Israël.
Het wordt dus een gevarieerd avondje! We beginnen om 20.00 uur.

Vogeltip Hemelvaartsdag 17 mei
Op deze dag vaart het prachtige zeilschip om 10.30 uur weer de haven van Enkhuizen uit richting
de Kreupel. Tijdens deze excursie vaart kokmeeuwonderzoeker Frank Majoor (SOVON) mee en
zal een korte lezing geven over de bevindingen van zijn meerjarige ringonderzoek.
Dat het niet zo goed gaat met de Kokmeeuw, zou je niet zeggen, als je langs de Kreupel vaart. In
de voorheen belangrijke broedgebieden van de duinen is de Kokmeeuw o.a. door de opmars van
de Vos verdwenen en in het binnenland zijn kolonies grotendeels in aantal afgenomen door
voedseltekorten in de broedperiode. De Kreupel heeft sinds de aanleg een enorme impuls
gegeven aan broedende Kokmeeuwen. Met circa 8.000 paar is het de één-na-grootste kolonie van
Nederland. Alleen op Griend in het Waddengebied broeden er meer. Naast kokmeeuwen broeden
er op het eiland enkele tientallen paren Zwartkopmeeuwen en vele duizenden Visdieven. Een
hotspot voor meeuwen en sterns en een unieke situatie in een drukke mensenwereld.
De vaartocht is inclusief biologische lunch.
Drankjes buiten de lunch zijn verkrijgbaar
aan de bar. De kosten bedragen €39,50
per persoon.
Meer informatie op www.fogol.nl

Jullie hebben het vast allemaal in de krant gelezen, maar toch willen wij deze brief van Gasalarm 2 met jullie delen.

De Raad van State, het hoogste rechtscollege, is bezweken voor de politieke druk. De gasopslag in de Bergermeer
mag er komen.
Ondanks het feit dat er tweemaal zoveel bezwaren uit de bevolking waren als in Barendrecht, heeft Minister Verhagen
gemeend, dat er in Bergen wel voldoende draagvlak is voor een ondergrondse gasopslag. U herinnert zich vast nog dat de
CO2 opslag in Barendrecht niet doorging, vanwege 'onvoldoende draagvlak' onder de bevolking.
Bergen, het Bergense college, de Bergense gemeenteraad, Stichting Gasalarm en vele particulieren hebben buitensporige
inspanningen geleverd om het tij te keren. Wetenschappers uit Bergen, hebben, gesteund door onder andere het
gerenommeerde Amerikaanse instituut MIT, aangetoond, dat gasopslag risico's met zich mee brengt. Risico's omdat het
gebied onder Bergen seismisch instabiel is. Eén van de twee seismisch instabiele gasvelden in Nederland. Stichting
Gasalarm heeft aangetoond dat de Gasopslag Bergermeer voor Nederland economisch weinig waarde toevoegt. Dit werd
onder andere ondersteund door een in opdracht van de Minister vervaardigd rapport van de Britse Brattle group.
Het heeft allemaal niet mogen baten. Zoals voormalig Minister Cramer van milieu in 2010 tijdens een publieke
bijeenkomst in Bergen al zei: 'Er zijn toezeggingen gedaan door eerdere kabinetten (Balkende III en IV) die de beslissing
onomkeerbaar maken'. In onze naïviteit en idealisme om onze omgeving veilig te houden, hebben wij de strijd voortgezet.
Nog onvoldoende bekend met de venijnige 'principes' waarop politieke besluitvorming daadwerkelijk berust, zijn wij
schouder aan schouder met lokale politiek, doorgegaan met het bestrijden van de gasopslag.
Ondanks het ontbreken van voldoende veiligheidswaarborgen voor de regio en zonder dat het economisch belang voor
Nederland is aangetoond, zijn we opnieuw in de gretige handjes van een Hedgefund (want meer is TAQA niet) gevallen.
Bergen krijgt een put van waaruit speculanten kunnen rommelen met de gasprijs. Zijn wij slechte verliezers? Ja dat zijn
we. We hebben aan den lijve de machinaties van Maxime Verhagen, minister van Economische zaken ondervonden. We
hebben net als Klink, Koppejan en Ferrier, aan den lijve ervaren hoe het mogelijk is dat, ondanks zeer krachtige interne
protesten binnen zijn eigen partij het CDA, het heilloze kabinet met gedoogsteun van de PVV er gekomen is. Verhagen is
geen manipulatie teveel. Ook in Bergen niet.
Zijn wij Don Quichottes? Uw dienaren! Het is een schrale troost voor Bergen, dat deze machtspoliticus bij de volgende
verkiezingen niet meer terug komt.
Rick Lindhout, Voorzitter Gasalarm2

vakantietijd!
Op 16 juni is er nog een excursie naar Diependal/Fochtelooërveen, dan is er een
maand geen excursie en pikken we op 18 augustus de draad weer op met een
excursie naar Zeeland.
Het bestuur wenst alle leden een fijne zomer toe!

uitnodiging van het PWN voor geïnteresseerden
Geachte heer/mevrouw,
Ook dit jaar organiseert PWN een avond voor de bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat (NHD). Dit is hét moment
voor bezoekers van het NHD om te horen wat er bij ons speelt en daarover met elkaar in gesprek te gaan. We horen
namelijk graag hoe u, als bezoeker, tegen bepaalde onderwerpen aankijkt. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn!
De bezoekersavond vindt dit jaar plaats op:
dinsdag 5 juni 2012
Van 19.30 – 22.00 uur
In bezoekerscentrum De Hoep
Johannisweg 2 te Castricum
Er staan deze avond twee onderwerpen centraal: het infiltratiegebied Castricum en de ‘zonnige zomen’.
Infiltratiegebied Castricum
Onze mensen geven u deze avond uitleg over de basis van het bestaan van PWN: de drinkwatervoorziening in NoordHolland en in het bijzonder het infiltratiegebied Castricum. Hier zijn de afgelopen jaren namelijk zeer veel werkzaamheden
uitgevoerd en deze gaan ook de komende winter door.
Waar komt het water uit de kraan vandaan? Stroomt datzelfde water eerst door de duinen? Wat zit er onder al die
putdeksels en waarom rijden er steeds trekkers met zand door het duingebied? Op al deze vragen en meer geven wij deze
avond antwoord.
Zonnige zomen
Een ander actueel onderwerp is ‘zonnige zomen’. Dit heeft alles te maken met het verdwijnen van veel bomen langs wegen
en paden. Misschien is dit u al opgevallen? Wij vertellen u deze avond waarom we dit doen en wat het de natuur oplevert.
Als de tijd het toelaat, krijgt u deze avond ook een overzicht van de plannen die we voor 2012 hebben (gerealiseerd).
Als u deze avond wilt bijwonen verzoeken wij u dit ons via de e-mail jolanda.t.cate@pwn.nl of
telefonisch 023-5413289 te melden tot uiterlijk 16 mei.
Het verslag van de bezoekersavond van 2011 is op te vragen bij Miranda.

