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21 november: Lezing vogeltrek door Gerard Compiet
In de herfst verlaten veel vogels hun broedgebieden en beginnen aan de grote trek. Het doel van hun
bestemming is vaak West en Zuidwest-Europa, maar in sommige gevallen ook Afrika. Tijdens de
vogeltrek verdwijnt een groot deel van de Nederlandse vogels,
daarnaast vindt er boven ons land massale doortrek plaats van vogels
uit Scandinavië en Oost-Europa.
De vogeltrek is een boeiend natuurverschijnsel, waaraan
vogelwerkgroep Alkmaar e.o. dit jaar extra aandacht wil besteden.
Tijdens deze lezing zal gastspreker Gerard Compiet met woord en
beeld onder meer aandacht besteden aan onderwerpen als:
Hoe bereiden vogels zich voor en hoe oriënteren zij zich, hoe lopen de
trekroutes en welke gevaren komen ze tegen onderweg. Ook wordt
Kolganzen - Gerard Compiet
er uitgelegd waarom er een dag- en nachttrek is en wat de invloed is
van klimaatverandering. Tijdens de lezing hoort u welke
wintergasten we kunnen verwachten die tot de talrijkste doortrekkers in ons land behoren.
Bovendien worden tips gegeven hoe je vogeltrek het best kunt waarnemen en waarop je moet letten als je
overtrekkende vogels op naam wilt brengen.
Aanvang: 20:15 uur, buurthuis ‘De Eendracht’, Papaverstraat 9 in Alkmaar.

Spreeuwen zwermen
Ik kreeg van Pierre de volgende tip:
In de Kleimeer is momenteel een grote slaapplaats van Spreeuwen.
Ik denk dat het er 100.000+ zijn. Vanaf de telpost (uitkijkbult aan de
zuidzijde) is het mooi te zien. Riet is lokaal helemaal plat, ziet er letterlijk
zwart van. Vanaf 16.15 is het leuk.

Hulp gezocht!
Wie wil er helpen bij activiteiten voor de jeugd, zgn. 'Reuzenalk' activiteiten?
Te denken valt aan het helpen bij een workshop , wandeling, excursie en het bedenken van voor
kinderen geschikte activiteiten.. Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij Sara Licher
(voorzitter@vwg-alkmaar.nl)
Ook de huidige excursiecoördinator, Bert de Haan ( gj.dehaan@zonnet.nl) kan wel wat extra hulp
gebruiken bij het organiseren en plannen logistiek van de excursies.

Cursus vogels herkennen
Waar?
De cursusavonden worden op donderdagavond in het ons vertrouwde Buurthuis De Eendracht,
Papaverstraat 9 in Alkmaar, gegeven.
De excursies gaan in principe naar bestemmingen in (de buurt van) Alkmaar.
Er wordt alleen een voorjaarscursus gegeven, die gericht is op voorjaarszang en herkenning.
De voorjaarscursus
De cursus start eind februari en eindigt in mei. De standvogels beginnen al vroeg in het voorjaar te
zingen en in het voorjaar komen daar steeds meer soorten bij die in Zuid-Europa en Afrika
overwinterd hebben.
Gaandeweg de cursus komen steeds meer vogelsoorten aan bod.
Het herkennen van vogelzang maakt deel uit van de cursus.
De cursus zal uit 5 (donderdag)avonden en 4 excursies op zondag bestaan.
Data cursusavonden
excursies
21 februari
7 maart
21 maart
24 maart
4 april
7 april
25 april
28 april
19 mei
Cursusleiders
De cursus zal door Tom Damm en Sander Schagen worden
gegeven.
Verder
Op de cursusavonden zal ook aandacht worden besteed aan het gebruik van vogelgidsen, om ook
soorten die niet op de cursus besproken zijn op naam te kunnen brengen.
Op de excursies wordt het geleerde in de praktijk geoefend en komen we waarschijnlijk meer soorten
tegen dan op de cursusavonden zijn besproken.
Deelname
De kosten voor de cursus bedragen inclusief lesmateriaal, determinatiegids en koffie/thee tijdens de
cursusavonden voor leden van VWG Alkmaar e.o. € 35,= en voor niet-leden € 40,=.
Drankjes na afloop van de cursusavond zijn voor eigen rekening.
Opgave om deel te nemen aan de cursus of voor meer info:
Ruud Costers
ruudcosters@hetnet.nl
Rob Struyk
rob.struyk@upcmail.nl

Red de Hortus!
U weet dat Hortus Alkmaar bedreigd wordt in zijn voortbestaan. De enige mogelijkheid om de tuin te
behouden is het aankopen van de grond door de stichting. Hiervoor is een bedrag van minimaal
€ 550.000 nodig.
Jullie kunnen bijdragen aan de toekomst van dit mooie stukje natuur door een vierkante meter te
adopteren. Kijk op https://www.redhortusalkmaar.nl/adopteren/
en kies zelf het stukje tuin uit dat u wilt redden. Als tegenprestatie kan je naam voor altijd op de website
verbonden worden aan dit stukje. Anoniem en meerdere stukjes kan ook natuurlijk!

N-H Natuurdag: nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur
Op zaterdag 1 december zijn alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers welkom op de 10de NoordHollandse Natuurdag. De dag is voor vrijwilligers én professionals. Het programma bestaat uit maar
liefst 12 presentaties in twee parallelle sessies rond het thema ‘nieuw elan voor de Noord-Hollandse
natuur’. De dag opent met een opmerkelijke visie van Esther Blom van Ark Natuurontwikkeling op de
toekomst van de Noord-Hollandse natuur. Piet Veel vertelt over 20 jaar libellen tellen in ZuidKennemerland en aansluitend wordt de libellenatlas voor dit gebied gepresenteerd.
Veel goede sprekers
Kees Scharringa gaat in op de Noord-Hollandse vogeltrends naar aanleiding van het verschijnen van de
Vogelatlas. En wist u dat Grote sterns een nieuw Texels exportproduct zijn? Mardik Leopold vertelt er
over. Ook zijn er bijzondere resultaten te melden over voedselzoekende Kerkuilen die met gps-zenders
zijn gemerkt. Ben Griffioen vertelt over een zeer actueel thema: migratie van vissen. Ook is er aandacht
voor de grootschalige telling van broedende stadsvogels door Gert de Jong. Andere onderwerpen: zijn
mossen in de duinen, de toekomst van het veen en natuurlijke begrazing. Nieuw zijn ultra korte
flitspresentaties over de tengere distel, over zee-eenden en over het boek bloeiende duinen. Peter van
den Brandhof sluit de dag af met spectaculaire dronebeelden die hij gebruikt voor onderzoek en
natuurbescherming.
Nadere informatie
Naast de lezingen is er een goed gevulde
informatiemarkt met stands van diverse NoordHollandse organisaties en met tweede hands
natuurboeken.
Tijden: 10.00 uur tot 16.00 uur. Locatie: Aristo
Amsterdam tegenover Station Amsterdam
Sloterdijk. Toegang gratis. De POFF (Provinciale
Organisaties Flora en Fauna) en Landschap
Noord-Holland organiseren de dag, de
Nationale Postcode Loterij en de Provincie
Noord-Holland maken het financieel mogelijk.
Kijk voor het programma op
www.landschapnoordholland.nl/natuurdag
Visie van Ark Natuurontwikkeling

Nieuw geringde Smienten in de Woudpolder
Voor het vierde jaar op rij slaagde het onderzoekteam ‘Smienten’ er in, om in het kader van het
onderzoek naar het vogelgriepvirus bij trekvogels, weer Smienten te vangen en te ringen in de polders bij
Krommenie. Op 27 oktober jl. kregen 21 Smienten een oranje kleurring. Sinds oktober 2018 is de Smient
als soort opgenomen in ‘geese’. De ringgegevens van alle sinds 2015 in de polders bij Krommenie
geringde Smienten staan er in. Bij de notatie van de code wordt een spatie gebruikt tussen de
kleuraanduiding van de ring en de code op de ring. Inmiddels zijn in de Woudpolders al weer enkele
pootringen afgelezen van Smienten, die in de afgelopen jaren in de omgeving van Krommenie zijn
geringd. Let dus ook goed op en geef ze door!

Weekend-excursie 2019: 24, 25, 26 mei
Zouwe Boezem - Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen - Biesbosch
Dit jaar willen we naar Brabant, waar we een optie hebben op een paar luxe chalets op camping de
Reebok in Udenhout.
Op de heenweg maken we een tussenstop om in de omgeving van Ameide om op zoek te gaan naar
Purperreigers en Zwarte Sterns.
Op zaterdag gaan we in de omgeving van Udenhout o.a. op zoek naar alle Nederland voorkomende
soorten spechten.
Op zondag is een boottocht door de Biesbosch georganiseerd en zoeken we naar Zee- en Visarend.
In verband met de bevestiging van de reservering van de accommodatie graag z.s.m. opgeven bij
Bert de Haan gj.dehaan@zonnet.nl of 06 5061 4113.

Sovondag 24 november
Zaterdag 24 november neemt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten,
het eerste exemplaar van de Vogelatlas in ontvangst. De uitreiking vindt plaats op de Landelijke Dag van
Sovon in Apeldoorn.
Naast de overhandiging van de Vogelatlas zijn er natuurlijk nog genoeg andere redenen om naar de
Landelijke Dag te komen, waaronder een uitgebreide informatiemarkt en vele topsprekers zoals Maarten
Loonen, Rob Bijlsma en Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp. Bekijk het hele programma van
de Landelijke Dag.

Lezing de Eksterfluisteraar
Door veel mensen wordt de groep vogels behorende tot de kraai-achtigen met een zekere minachting
bekeken. In Nederland leven zes vogels die tot deze familie behoren: de Raaf, de Roek, de Zwarte kraai,
de Bonte kraai (tegenwoordig een zeldzame wintergast), de Kauw, de Vlaamse gaai en de Ekster.
Vooroordelen als Eksters roeien zangvogeltjes uit of zelfs: Roeken bijten lammetjes dood en Zwarte
kraaien brengen dood en verderf berusten uitsluitend op onwetendheid, vooroordelen en bakerpraatjes.
Als je de groep vogels werkelijk bestudeert en je verdiept in de vele wetenschappelijke onderzoeken naar
het gedrag van deze vogels zullen alle vooroordelen snel verdwijnen. Kraai-achtigen zijn zeer intelligent,
zijn de mens veelal te slim af, ze kunnen tellen, zichzelf herkennen en zelfs personen herkennen.
Natuurfotograaf Philip Friskorn bekijkt kraai-achtigen en met name Eksters al meer dan zestig jaar, te
weten vanaf zijn elfde levensjaar. De aanleiding om een beeldverhaal samen te stellen wordt duidelijk in
de loop van de lezing. De lezing begint met een korte inleiding over de in Nederland levende kraaiachtigen gevolgd door een beeldverhaal over de Ekster, de
nestbouw, de jongen, het verstopgedrag, het volwassen worden
en nog veel meer. Beleef het mee in “De Eksterfluisteraar”.
Philip Friskorn hoeft als spreker geen verdere introductie. De
lezingen die Philip tot nog toe in Alkmaar gegeven heeft waren
allemaal zeer boeiend!
Op 28 november in Wijkcentrum Overdie,
Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar.
Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur, toegang gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.
Zie ook www.knnv.nl/alkmaar

