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Excursie 9 april
We vertrekken om 7:00 uur onder 
leiding van Jan Stok naar de Hoge 
Veluwe. Veel bosvogels zijn dan al terug 
en we hopen broedvogels als Kuifmees, 
Gekraagde Roodstaart, Bonte 
Vliegenvanger en misschien zelfs wel 
een Draaihals tegen te komen. Naast de 
autovergoeding moet er entree worden 
betaald, hou hier rekening mee. In het 
park gaan we ook stukken fietsen en 
wandelen. Geef je snel op bij Elias den 
Otter: eliasdenotter@gmail.com

Lezing 11 april: een cocktail van    
vogels en vogelaars door Debby 
Doodeman

 Haar allereerste boek is net verschenen (zie 
ook verderop in de nieuwsbrief) en voor de 
pauze gaat Debby proberen antwoord te 
geven op de vraag “wie is dé vogelaar?”, 
ben jij het? Deze vraag was leidend voor 
haar boek ‘Vogelaars (nooit) uitgevogeld’.
Na de pauze maken we de vaartocht naar de 
Markerwadden, het vogelparadijs in het 
Markermeer.
20:00 uur wijkcentrum de Oever.

IJsvogels kijken met de Reuzenalk
Aan ideeën voor leuke activiteiten is bij de Reuzenalk en Vogelwerkgroep 
Alkmaar geen gebrek. De afgelopen twee jaar was het ons niet gegund. Vol 
goede moed draaien wij een programma in elkaar om dit seizoen vijf keer met 
kids op pad te gaan. En ja hoor: de eerste activiteit rondom de Roodborst kon 
niet doorgaan vanwege een storm!

Vandaag draaide het programma om de IJsvogel bij de Hortus Botanicus in 
Alkmaar. De voorspellingen waren goed: het weer was stralend en maar liefst 17 kids hadden zich aangemeld! 
Het enige wat het feestje nog kon verpesten was de IJsvogel zelf. Die was nog maar heel weinig gezien de 
laatste weken op de Hortus, waar ze een speciale kijkhut voor een broedwand hebben geplaatst om deze 
prachtige blauwe flits goed te kunnen zien.
Gelukkig hadden we een back-up plan: kinderen konden onder begeleiding van kunstenares Charlotte 
Samuels prachtige tekeningen en schilderingen maken. Daarnaast hielpen de kids met een Tuinvogeltelling op 
de Hortus, om zo inzichtelijk te maken wat er allemaal rondscharrelt en fladdert. Groepjes gingen om de beurt 
op pad en zagen soms wel 20 verschillende soorten! Waaronder de mooie Koperwieken, pimpelmezen en 
gaaien. Ook hoorden we de Grote Bonte Specht roffelen en de Groene Specht 
“lachen”. Maar nu die IJsvogel nog. Daar kwamen we tenslotte toch wel 
een beetje voor. Pieeeeeeeeep! Ja hoor, daar ging er één. Helaas had alleen de 
begeleiding haar gezien. Gelukkig vonden de kids dat al lang goed. “We 
hebben ‘m gezien”, zeiden ze. Gelukkig bleef het niet bij één waarneming. 
Later zag een groepje in de kijkhut de vogel prachtig op een takje zitten. 
Nog even later maakte één van de deelnemers zelfs deze prachtige foto. 
Met deze prachtige waarnemingen, dit mooie weer en de gezelligheid is de 
toon gezet voor de rest van het seizoen!
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Onderteken de petitie van Vogelbescherming
Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen worden gebouwd. Vogelbescherming vindt dat er 
niet gebouwd mag worden in natuurgebieden, waardevolle, cultuurhistorische landschappen of in 
rijke weidevogelgebieden. Op de plekken waar het wel kan, moeten we de natuur versterken en moet 
natuurinclusief de norm zijn. Geen wijk meer zonder extra groen, geen huis meer zonder 
voorzieningen voor vogels en vleermuizen. Een brede coalitie van bouwondernemingen tot 
natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming, is daarom gestart met een petitie voor 
Natuurinclusief Bouwen. We roepen samen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Hugo de Jonge,  op: “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht voor een gezonde 
leefomgeving voor mens en natuur”.
Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én 
dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Onze gebouwde omgeving wordt zo een plek waar we de 
ruimte delen met vogels, insecten en wilde planten. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook 
voor onze eigen gezondheid en welzijn.
Teken de petitie HIER

Stichting Oudorperhout
Weidevogelexcursies op 6 en 20 april
Op woensdag 6 en 20 april organiseert de Stichting Oudorperhout een weidevogelexcursie in de 
Oudorperhout. Vogelkenner Hans Mannes leidt je in anderhalf uur door de Oudorperhout en deelt 
graag zijn kennis over de weidevogels. Uiteraard is er onderweg ruimte om alles te vragen wat je 
wilt weten over weidevogels.
Inschrijven
Schrijf op tijd in, er is plaats voor slechts tien personen per 
keer. Onze donateurs mogen gratis mee, als u dat nog niet bent 
vragen we een bijdrage van € 3,-. De excursies starten om 10.15 
en inschrijven kan hier.

Gezocht: Excursieleiders voor schoolklassen
De Stichting Oudorperhout is op zoek naar excursieleiders die 
schoolklassen tussen half april en half mei de Grutto in de 
prachtige Oudorperpolder willen laten zien.
Er is door natuurgids Mieke een leerpakket samengesteld waar eerst in de klas aandacht aan wordt 
besteed.
Wie heeft er tijd en zin om deze klassen te laten genieten van de Grutto?
Aanmelden kan bij Rein Delhaas: reindelhaas@gmail.com 

Typ hier om tekst in te voeren

Vogelaars (nooit) uitgevogeld
Het begon uit interesse, maar het onderzoek van Debby Doodeman naar vogelaars groeide al snel uit 
tot een groot project en uiteindelijk zelfs een boek. Meer dan 1000 vogelaars vulden namelijk de 
enquete van Debby in. En daar zitten zeker ook leden van onze VWG bij! 
Debby zette ze ook nog eens (bijna) allemaal op de foto en kon zich zo letterlijk een beeld vormen over 
hun uiterlijk (vooral de baarden!), kleding, geslacht enz. Zo heeft ‘slechts’ 28% van de vogelaars een 
baard. En waarom gaan we eigenlijk vogels kijken? Waar doen we dat het liefst? Welke soortgroepen 
zijn het populairst? Heel veel vragen en heel veel antwoorden vind je in dit verrassend en originele 
boek.
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Egmondermeerpolder 

Betreft: Helikoptervluchten Zomerdijkje 13A, Egmond aan den Hoef 

Op 20 januari 2022 is door de Omgevingsdienst ontheffing verleend voor privé-helikoptervluchten op 
12 mogelijke dagen in 2022 met maximaal 6 starts en 6 landingen per dag vanaf een grasveldje 
achter woning Zomerdijkje 13A in de Egmondermeerpolder (zie blauwe cirkel op kaartje).  

De VWA vreest dat de laagvliegende helikopters voor veel verstoring zullen zorgen van (broedende) 
vogels in de omgeving. VWA gaat samen met de Stichting Duinbehoud proberen om deze ontheffing 
ongedaan te maken door een bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten NH. De kans op 
het volledig ongedaan maken van de ontheffing is helaas niet zo groot.  

We willen echter d.m.v. een handhavingsverzoek (in het kader van de Wet Natuurbescherming) op 
z’n minst trachten te bereiken dat de aanvrager onderzoek moet gaan doen naar de nadelige 
effecten van de starts en landingen op de (broed-) vogels in en rondom Zomerdijkje 13a. Wellicht kan 
dan in ieder geval voorkomen worden dat er tijdens de broedperiode gevlogen gaat worden. 

Door in de komende weken/maanden elke waarneming in het gebied rondom Zomerdijkje 13A in 
te voeren in waarneming.nl willen we een goed en actueel beeld krijgen van de vogelstand in die 
omgeving. Hiermee kunnen we dan naar Omgevingsdienst gaan om het handhavingsverzoek te 
ondersteunen. 

Doe je ook mee?  Bij voorbaat dank! 

Emiel Oost / Rob Struyk (VWA) 

 

 

 

 

 

Afstand tot Noord-Hollands duinreservaat   
ca. 1,8 km 

 

 

Afstand tot Noord-Hollands duinreservaat   
ca. 2 km 

 

 

Leuk en herkenbaar om te lezen zijn de portretten van al die 
verschillende soorten vogelaars. Van twitchers, vader & zoon, 
een man vol zwaluwtatoo’s, larofiel, verzamelaar, zeetrekteller, 
vogelreiziger, ja zelfs een ornithobibliofiel vertelt over zijn passie.

Wil je niet wachten met het kopen van het boek tot Debby op     
11 april bij onze VWG langskomt dan is het via https://
www.fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-
uitgevogeld te bestellen. Tot 30 april voor de introductieprijs van 
€20,00, daarna voor @22,50.

https://www.fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld
https://www.fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld

