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Maandag 15 november: Natuurpark De Brenne door Geert Engels
Natuurpark De Brenne is een natuurgebied met internationale status. Het ligt zo’n 250 km ten
zuiden van Parijs en is voor de natuurliefhebber en rustzoeker een prachtig gebied. Er liggen zo’n
3000 meren en meertjes die onder andere gebruikt worden voor de visteelt. Maar ze worden ook
bevolkt door vele vogelsoorten. Soorten die in Nederland zeldzaam zijn geworden komen daar nog
in groten getale voor. En uiteraard diverse soorten die wij hier niet kennen, maar die we wel graag
willen zien. Ook de plantenrijkdom is uniek; er komen o.a. tientallen soorten orchideeën voor.
Geert Engels komt al bijna 20 jaar in het gebied en kent het inmiddels op zijn duimpje. Hij verzorgt
er excursies en lezingen. Tijdens die excursies staat
de natuur centraal, maar ook andere zaken zoals
landschap en visteelt komen aan de orde. Geert
heeft de camera altijd paraat en aan de hand van
zijn foto’s wil hij zijn publiek kennis laten maken
met dit prachtige gebied. Om al vast een idee te
krijgen van de natuurbelevenissen van Geert, kijk
op http://fotosgeertengels.blogspot.com/
Aanvang : 20.00 uur Wijkcentrum de Oever,
Amstelstraat 1, 1823 EV Oudorp.

Nieuwe coronaregels
Het Wijkcentrum de Oever is weer geopend en de eerste lezing heeft in september plaatsgevonden.
Helaas heerst Covid-19 nog steeds en daarom gelden nog steeds een aantal regels.
• Corona Toegangsbewijs (CTB) is niet verplicht.
• Mondkapjes verplicht in verkeers- en toiletruimten.
• 1,5 m afstand houden.
• Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
• De zaal wordt geventileerd middels een lucht-verversings-systeem.
• Dus geen circulatie, maar neem een extra trui of sjaal mee.
• Als je hoest, niest of bij twijfel kom niet, hoe jammer ook.
• De bar is geopend om consumpties op te halen.
• Naborrelen in onze lezingenzaal.
Omdat er vrijdag weer een persconferentie is en maatregelen snel kunnen veranderen vragen we
degene die komen de de website www.vwg-alkmaar.nl te checken voor de laatste update.

Bedankje
Om de lezinggevers wat persoonlijker te bedanken dan alleen
een envelopje met inhoud heeft Wim Schols op verzoek van
Ofra en mij deze super leuke tekening gemaakt. Volgens mij
heeft Wim zichzelf ook een plekje gegeven in de tekening ;)

Zaterdag 13 november: Excursie Zuidpier
De vorige excursie voelde bijna als een reünie, heerlijk dat het
weer kon! Vandaag gaan we onder leiding van Erwin van Saane
naar de Zuidpier. We treffen er vast de Paarse Strandloper,
Oeverpieper, Steenloper en misschien wel Sneeuwgorzen
en
Kuifaalscholver. Ook houden we natuurlijk een de zee in de gaten voor
leuke zeevogels en Bruinvissen. daarna gaan we mogelijk nog door naar
de Kunstenaarsduintjes.
Vertrek 7.30 uur achterzijde station Alkmaar centraal.
Kijk voor de Covid ‘regels’ op de website www.vwg-alkmaar.nl
Van tevoren opgeven is verplicht. Graag uiterlijk drie dagen voor
aanvang van de excursie bij Bert de Haan: gj.dehaan@zonnet.nl of 072
5154805 of 06-50614113

Renvogel toen en nu
Op 3 oktober 1986 om 15.00 uur ontdekken Marc Argeloo en Ploneke Scholtsz in de polder achter de
Putten een Renvogel! Bij de dichtstbijzijnde boerderij wordt een telefoontje (nog geen mobieltjes….)
gepleegd naar Kees Roobeek, die samen met Dook Vlugt in de auto springt. Nadat Dook zijn auto in
alle haast in de sloot geparkeerd had, konden zij ook meegenieten van deze Noord-Afrikaanse
dwaalgast. De volgende dag was de Renvogel nog aanwezig, maar niet alleen. Zestig vogelaars waren
toegesneld voor deze 2e waarneming van de eeuw (in 1933 betrof het een dood exemplaar). Om een
uur of 11 kwam daar nog de waarneming van een Zwarte Zeekoet bij Minkema bij! In no-time stond
het terras vol met vogelaars uit alle windstreken
die zich deze kans op een ‘dubbeltik’ niet lieten
ontnemen.De hele week bleef het, tot grote
ergernis van de boerenbevolking, erg bedrijvig
rond de molen achter de Putten.
Wel hebben we het tv debuut van Leo Stegeman en
Nick van der Ham aan deze gebeurtenis te
danken. De Renvogel vertrok een week later naar
Texel om daar een DBA-kamp luister bij te zetten
en is daarna nooit meer in Noord Holland
waargenomen… (van de pagina ‘nieuwe soorten’
op onze website).
Voor mij persoonlijk was dit mijn eerste twitch. Ik
was net lid van de VWG en heb het denk ik op tv

gezien. Ik weet nog goed dat we er met het hele gezin, oma incluis, heen zijn gefietst en toch wel onze
ogen uitkeken bij zoveel vogelaars en hectiek. Het was ook heel lang een soort waar veel andere
vogelaars (hé Pierre?) jaloers op waren omdat ze hem toen hadden gemist of nog niet vogelden.
Op 24 oktober 2021 kreeg boswachter Daan Bijman een vogel in beeld die hij niet direct herkende. Hij
stuurde de foto naar een collega en die zag meteen dat het ging om een Renvogel! De Renvogel zat in
een afgesloten duingebied van het PWN, maar er werd door de boswachters meteen meegedacht en
excursies georganiseerd. Top geregeld! Tot opluchting van veel vogelaars die het de eerste dag niet
konden redden voor het donker was de Renvogel blijven overnachten. Op 25 oktober om 10.45 uur
vloog de vogel richting noord weg. Ook nu haalde de vogel de tv, de krant en werd er zelfs een mooie
tekening van gemaakt!

Goed broedseizoen voor Zweedse Dwergganzen
De Dwergganzen die in Zweeds Lapland broeden en deels in Nederland
overwinteren brachten in de zomer van 2021 ten minste twintig jongen
groot. Dit was het beste broedseizoen sinds 2012. De vele jongen zijn een
opsteker voor het Zweedse beschermingsproject van de soort. Inmiddels
zijn ook de eerste groepen in Nederland gearriveerd. In het Oudeland
van Strijen zijn maximaal 43 Dwergganzen gezien. Ook in LosserOerlemans in Overijssel (maximaal 19) en Wildervanksterdallen in
Groningen (maximaal 9) is een groep gezien. Wie ziet de eerste in ons
werkgebied?

Atlantische Provençaalse Grasmus
Ruud Brouwer ontdekte 29 oktober een prachtige Atlantische Provençaalse Grasmus bij de
Hondsbossche zeewering. Een vette beloning na vele uren zoeken, aldus Ruud. Zijn rijtje zelf
gevonden soorten in de ‘gully’ is in drie jaar tijd niet verkeerd: Pallas Boszanger, Bruine
Boszanger, Grauwe Fitis en nu dus dit juweeltje!
Het adulte mannetje is zeer bewegelijk en zit een groot deel van de tijd verstopt in het helmgras of
de struiken. Maar met een beetje geduld tref je hem net bovenin een struikje.

