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Gevleugeld nieuws
nummer 94

1 september

Vooraf

Agenda

Het wordt weer sneller donker
en soorten als de kwikstaart zijn
al weer op trek. Hoog tijd dus
ook voor weer wat activiteiten
bij de Vogelwerkgroep!

5 september: Doordeweekse
excursie met Ruud Costers.

De agenda voor de komende
periode staat dan ook boordevol
leuke activiteiten. Van onze
eigen VWG, maar ook de beide
vogelfestivals zijn een bezoek
meer dan waard.
En dus ook een extra lange
Gevleugeld nieuws!
Veel leesplezier!

7 september: Excursie Rondje
Alkmaar.
14 september: Roots
Vogelfestival in de Biesbosch
15 september: Vogelfestival
Oostvaardersplassen
18 september: Lezing van Petra
de Goeij over de lepelaar
5 oktober: Euro Birdwatch
16 oktober: extra
ledenvergadering 19.30 uur en
20.00 uur een lezing over
Suriname door Mattias Hofstede

Proef met doordeweekse excursies
Meerdere deelnemers aan de vogelcursussen hebben kenbaar gemaakt dat zij de excursies zeer op
prijs stelden. Zij waren verrast door het grote aantal vogelsoorten in de naaste omgeving. Vaak ook
wisten ze niet van het bestaan van zulke vogelrijke gebieden in
en rondom Alkmaar. Daarnaast werd ook de relatief korte duur
van de excursies op prijs gesteld. Alleen over de vroege
aanvangstijd was soms enige discussie, maar deze is aangepast.
Het bestuur wil op proef een viertal doordeweekse excursies
organiseren voor leden van de VWG en is benieuwd of hiervoor
voldoende belangstelling bestaat.
Ruud Costers zal deze vier wandelexcursies leiden.
Omdat de regionale KNNV-IVN-afdeling al populaire dinsdagen woensdaggroepen kent, is gekozen is voor de donderdag.
De data zijn 5 september, 3 en 31 oktober en 12 december.
De vaste aanvangstijd is 10:00 uur en de geschatte duur is 2 tot 2½ uur.
Het maximaal aantal deelnemers is vooralsnog acht.
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot uiterlijk twee dagen voor de excursiedatum per e-mail
aanmelden via ruudcosters@hetnet.nl onder opgave van telefoonnummer en vervoerwijze. Zij
ontvangen vervolgens nadere informatie over het excursiegebied en overige details.

Typ hier om tekst in te voeren

Excursie zaterdag 7 september Rondje omgeving Alkmaar
Na de zomervakantie weer een beetje opgang komen in de omgeving.
Kijken welke soorten er nog zijn, de bollenvelden staan onder water, de
vogeltrek is op gang gekomen.
Alles is mogelijk en op actuele waarnemingen wordt natuurlijk ingespeeld.
Excursie van een halve dag onder leiding van Bert de Haan.
Vertrek: 07.30 uur van de achterzijde van Station Alkmaar (Kruseman van
Eltenweg).
Aanmelden bij voorkeur per mail bij Bert de Haan: gj.dehaan@zonnet.nl
072-5154805

Verplaatsing zeetrektelpost Camperduin
De gemeente Bergen heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de verplaatsing van de
zeetrektelpost naar een zuidelijker en hoger gelegen positie.
Deze vergunning ligt nog gedurende zes weken ter inzage.

Lezing woensdag 18 september:
Petra de Goeij over de Lepelaar
Petra de Goeij is als onderzoekster verbonden aan het Nioz en doet
onderzoek naar Lepelaars.
Hoe goed gaat het met de Lepelaars?
In Nederland en Europa neemt het aantal broedpaar toe. Betekent
dat dat we lui achterover kunnen hangen? Aan de hand van
kleurring gegevens en zender-data volgen we het wel en wee van
de Lepelaars. De Lepelaars die in Nederland broeden overwinteren
op verschillende plekken. Doen mannetjes en vrouwtjes hetzelfde?
Allemaal vragen waarop we antwoorden proberen te vinden door
de Lepelaars kleurringen om te geven en te zenderen. Iedere
Lepelaar krijgt zijn eigen kleurringcombinatie. Zo worden het
individuen en daarmee kunnen we ze volgen door de jaren heen van
broedgebied naar overwintersgebied en weer terug.

LET OP:

Lepelaar - Ruud Costers

Nieuwe locatie wijkcentrum De Oever Amstelstraat 1 in Oudorp
Aanvangstijd 20:00 uur

Vernieuwde website
Het werd hoog tijd om de website van de Vogelwerkgroep weer eens in een nieuw, moderner jasje
te steken. Met name Jan Gerhardus is hier de afgelopen maanden heel druk mee bezig geweest en
het resultaat mag er zijn! Top gedaan Jan! De website is nu bijvoorbeeld ook beter te lezen op
telefoon en tablet. Met Rob Struyk worden de laatste puntjes nog op de i gezet, maar neem vooral
alvast een kijkje!
Typ hier om tekst in te voeren

HHNK en Hondsbossche en Pettemerzeewering
Ook uit de rapportages door HHNK van de resultaten van de mitigerende maatregelen blijkt dat
geen
enkel positief effect geconstateerd kon worden. De mitigerende maatregelen, die hebben
bestaan uit het verbreden van de stortberm Texel en het aanbrengen elastocoast
op strandhoofden tussen Petten en Callantsoog hebben niet geleid tot een
herstel of toename van het aantal mosselen en/of aantallen Steenlopers en
Scholeksters.
De reactie van HHNK “dat het uitblijven van terugkeer van de
oorspronkelijke aantallen Steenlopers en Scholeksters wellicht niet is toe te
schrijven aan het niet functioneren van de mitigerende maatregelen, maar
dat er wellicht ook andere factoren in het spel zijn” is volstrekt niet relevant.
De maatregelen hebben, in tegenstelling tot de rapportages tijdens de diverse
zittingen bij de Raad van State, niet tot een toename van het aantal mosselen geleid.
De VWG zal er o.a. bij HHNK op blijven aandringen dat er serieus naar alternatieve opties gezocht
gaat worden, want de Raad van State heeft HHNK wel een resultaatsverplichting opgelegd.

Obstacle Run 2019 in Park van Luna
Het bezwaar tegen de vergunning voor de Obstacle Run in het broedseizoen is net als in 2018
ongegrond verklaard, omdat volgens zowel de Voorzieningenrechter als de Bezwarencommissie
voldoende rekening gehouden is met het belang van de bescherming van het milieu en met de
zorgplicht van de Wnb.

Veldtourtocht Eilandspolder 2019
Het bezwaar tegen de vergunning voor dit evenement is gegrond verklaard, want er is inderdaad
sprake van zorgvuldig gehandeld bij het verlenen van de evenementenvergunning ten aanzien van
de beschermde status van het Natura 2000 gebied Eilandspolder. Omdat de vergunning pas een paar
dagen voor het evenement werd afgegeven is dit succesje boter na de vis, maar gemeente Alkmaar
heeft voor 2020 beterschap beloofd..

Wie bemand een extra telpost op Euro Birdwatch?
De najaarstrek is al weer (een tijdje) begonnen en zal de komende tijd
hopelijk nog flink toenemen.
De Euro Birdwatch mag inmiddels wel een vaste najaarsklassieker genoemd
worden onder de Nederlandse trektellers. Ook onze VWG doet vaak mee
met soms meerdere telposten. Het is ook een prima gelegenheid om de VWG
te promoten. Telpost Bergen aan Zee is ook dit jaar op 5 oktober weer
bemand. Leden zijn daar van harte welkom om deze dag eens mee te tellen!
Maar meer telposten zijn welkom.
Voorgaande jaren deden er steeds rond de 40 landen mee!
Wil je een telpost bemannen of heb je een goed/leuk idee om de VWG die dag te promoten neem dan
contact op met Rob Struyk: rob.struyk@upcmail.nl

Roots Vogelmagazine dag - Biesbosch
Op zaterdag 14 september vindt in de Biesbosch de Roots Vogelmagazine dag
plaats.
Wie voor het eerst vanuit Werkendam over de Bandijk naar het Biesbosch
MuseumEiland rijdt, de plek waar het vogelfestival plaatsvindt, kijkt zijn
ogen uit. In plaats van de oude polders ligt hier een nieuw, uitgestrekt
waterrijk gebied. Met eilanden, Koniks, Waterbuffels en zilverreigers…
Vanaf nieuwe uitkijkpunten zie je duizenden vogels. De nieuwe
Noordwaard is één grote vogelboulevard!
Daarom organiseert Roots Vogelmagazine in samenwerking met
Staatsbosbeheer hier een vogelfestival. Je kunt via excursies, vaartochten en met een
elektrische trein de Biesbosch ontdekken en de Vis- en Zeearend van dichtbij zien. Ook zijn er de
hele dag superleuke lezingen met als thema albatrossen, zeearenden, roofvogelreizen en meer.
Ook zijn er nog enkele plekken open bij diverse workshops. Haast je, want vol is vol.

Weekend excursie rondom Winterswijk.
Van 8 tot en met 10 mei 2020 organiseert de VWG Alkmaar een weekendexcursie naar de omgeving
van Winterswijk. We verblijven op het landgoed Wissink. We beschikken daar over acht
tweepersoonskamers. Er kunnen dus in totaal 16 personen mee. Als er meer dan 14 aanmeldingen
zijn, zal door loting worden bepaald wie er wel (of niet) mee kan.
De accommodatie is gelegen in nationaal landschap Winterswijk dat bekend staat om de prachtige
landschappen en de rijke natuur. We bezoeken daar
prachtige gebieden zoals de oude beekbegeleidende
bossen in Bekendelle met zijn vele spechten,
Appelvinken, Kortsnavelboomkruipers en bijzondere
voorjaarsflora. Daarnaast liggen er grote veen- en
heiderestanten zoals het Korenburger- en Wooldse
Veen met de voor heide en venen kenmerkende
broedvogels zoals Geelgorzen, Paapjes, Grauwe
klauwieren en sinds een paar jaar ook Kraanvogel en Rode wouw. Daarnaast maken we zeker een
wandeling naar Steengroeve Winterswijk voor de Oehoe die daar vrijwel jaarlijks broedt en wie weet
zelfs een klein uitstapje naar het Zwillbrocker Venn in Duitsland waar te midden van een grote
kokmeeuwenkolonie een aantal flamingo’s broedt. Als er nog tijd over is liggen er nog voldoende
extra gebieden in de buurt en de excursieleiders kennende, toveren ze vast wel ergens een verrassing
uit de mouw…
Onze buren, VWG Tringa, hadden in 2019 met een weekendexcursie een week later in mei 100
soorten in dit gebied. Dus een mooie uitdaging...
De kosten van dit weekend zijn afhankelijk van het aantal deelnemers maar de richtprijs ligt op
ongeveer 100 euro voor het overnachten. Daarbij komen nog de kosten voor alle maaltijden en de
reiskosten. Voor het ontbijt en lunch plannen we vrijdag wel even boodschappen in en ’s avonds gaan
we ergens eten.
Dit alles onder de bezielende leiding van Pierre van der Wielen en Ger Molenaar.
Opgave voor 1 december bij Ger Molenaar, gjm.molenaar1@quicknet.nl.

Vrijwilliger gezocht voor monitoren akkervogels
De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken is bezig met het
opzetten van een monitoring voor de akkervogels in hun akkerbouwgebied (o.a. omgeving
Schermer). Vanaf oktober willen ze starten met de monitoring van twee wintervoedselakkers. Ze
hebben voor deze monitoring een vrijwilliger nodig die voldoende kennis heeft van akkervogels en
die dit leuk vind dit voor hen te verzorgen. Heb je interesse neem dan contact op met Niki Wensink
06 25482057 of n.wensink@waterlandendijken.nl

Statutenwijzing bestuurstermijn
Op 16 oktober van dit jaar houdt het bestuur van de VWG een extra algemene ledenvergadering
om lid 11 b van de statuten te veranderen. Het lid heeft betrekking op de verlenging van de
bestuurstermijn.
De bijeenkomst zal worden gehouden in onze nieuwe locatie, wijkcentrum De Oever in Oudorp
van half acht tot acht uur, daarna begint de lezing over Suriname.
De reden voor de extra AV komt voort uit de vergadering van maart dit jaar. Een van de
agendapunten was toen om de zittingsduur van bestuursleden te verlengen van twee naar vier jaar
met een mogelijke verlenging van twee termijnen. Tijdens de stemming werd het voorstel
aangenomen met een krappe meerderheid: de helft van de aanwezigen plus 1 stem was voor.
Niemand van de leden realiseerde zich op dat moment, dat in de statuten staat dat er een
meerderheid van tweederde van de aanwezige leden voor moet stemmen, wil het nieuwe voorstel
in de statuten worden opgenomen. Toen de notulen en het voorstel op het bureau van de notaris
belandden, heeft hij gemeld dat wij ons “huiswerk” moeten overdoen. Vandaar de extra algemene
ledenvergadering.
Het is belangrijk dat deze wijziging dit jaar wordt doorgevoerd. Zou dit gebeuren op de
ledenvergadering in 2020, dan zouden de bestuurstermijnen van twee leden afgelopen zijn en
moeten er nieuwe bestuurders gevonden worden. Het vinden van nieuwe mensen is lastig. Dat
bleek wel toen Sara Licher ermee stopte.
De nieuwe termijn biedt de mogelijkheid om bestuursleden langer aan de vereniging te binden. Na
vier jaar kan met instemming van de leden de termijn verlengd worden met een nieuwe periode
van vier jaar en daarna nog een keer.
Al met al is de maximale termijn twaalf jaar. Te allen tijde geldt dat de bestuursleden tussentijds
kunnen opstappen of weggestemd kunnen worden.
Mocht de tweederde meerderheid niet gehaald worden, dan blijven de oude statuten gelden.
De officiële uitnodiging en de agenda voor deze korte extra AV krijgt iedereen in de Kleine Alk
nummer 3.
M.i.v. heden is het rekeningnummer van de VWG Alkmaar gewijzigd. Het nieuwe rekeningnr is
NL25TRIO0379638673.
Het bestuur.

Markerwadden
Onlangs bezochten wij de Markerwadden en het is bijzonder om te zien hoe dit
gebied zich ontwikkeld. Momenteel verblijven er veel Zwarte sterns die er
overnachten, maar ook is er kans op leuke soorten steltlopers.
Fogol organiseert nog een paar vaartochten naar dit bijzondere gebied:
Woensdag 4 september (vertrek Enkhuizen), Zondag 8 september (vertrek
Enkhuizen) en Woensdag 11 september (Lelystad).
Of kijk op www.fogol.nl

