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Vogelgriep
Het zal de meeste vogelaars niet zijn ontgaan hoe genadeloos de vogelgriep inmiddels heeft 
toegeslagen. ‘Normaal’ verdwijnt het virus in de zomer vrijwel, maar dit voorjaar helaas niet. Enorme 
aantallen Grote Sterns in De Putten en in kolonies in Texel overleefden het niet. Maar ook ganzen, 
meeuwen en steltlopers vielen letterlijk dood neer. Een dramatisch gezicht. Ook verder weg sloeg de 
griep keihard toe in kolonies Jan van Genten (Engeland) en Grote Jagers (o.a. op Foula).
In De Putten lagen meerder dode Grote Sterns. Door interventie van de appgroep kwam Natuur-
monumenten uiteindelijk wel in actie en begon met het ruimen van dode vogels. Belangrijk om 
uitbraken van botulisme te voorkomen, maar ook om verdere verspreiding tegen te gaan door 
bijvoorbeeld meeuwen die dode vogels weer op eten en zo besmet raken. 
Lees meer over Vogelgriep via deze link van Vogelbescherming en deze link van Sovon.
In België wordt er veel duidelijker opgetreden door natuurorganisaties, maar ook de overheid. 
Gemeenten hebben speciale teams om te ruimen, er zijn 
nummers waar je zieke vogels kan melden en bij 
natuurgebieden staan borden met uitleg over de 
vogelgriep. Op Texel komt nog menig toerist met zieke 
vogels onder de arm aanzeulen bij Ecomare. Een erg 
linke en zorgwekkende situatie!
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De zomer is voorbij, al zou je dat met dit heerlijke weer 
niet zeggen! 
Een lekkere lange nieuwsbrief na de zomerstop vol 
leuke activiteiten en nieuwtjes! Zo is er een nieuwe 
locatie voor de lezingen gevonden en ook keren we 
terug naar de woensdagavond!

Ledenwandeling 4 september
Vertrek: 08:00 uur. Hele dag.
Elke eerste zondag van de maand is er een ledenwandeling met de bedoeling om 
naast vogels kijken ook te ‘socializen’: kennis te maken met de andere leden en 
bestuursleden. Dit doen we tijdens een ongeveer twee uur durende wandeling door 
het Geestmerambacht. 
Aanmelden s niet nodig, we verzamelen op de parkeerplaats bij het Vlasgat.

Vogelgriep Grote Sterns op Texel / Rene Pop

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/8-vragen-en-antwoorden-over-vogelgriep?utm_source=VDaug22&utm_medium=e-mail&utm_campaign=VD-020822&eid=3596d2aff71ec32dfcb704aa5e91bd052f69aeccbb040d1f9bb799723cbde7ce
https://www.sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/vogelgriep-bij-kolonievogels?mc_cid=5d5c116c06&mc_eid=09fe22c3da
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/8-vragen-en-antwoorden-over-vogelgriep?utm_source=VDaug22&utm_medium=e-mail&utm_campaign=VD-020822&eid=3596d2aff71ec32dfcb704aa5e91bd052f69aeccbb040d1f9bb799723cbde7ce
https://www.sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/vogelgriep-bij-kolonievogels?mc_cid=5d5c116c06&mc_eid=09fe22c3da


Voor de jeugd: trekvogels kijken bij Parnassia 

De zomervakantie is bijna voorbij, iedereen die op vakantie is geweest is weer terug. Sommige vogels 
vertrekken deze periode naar een andere bestemming. Waarom doen trekvogels dit…?Kom naar de 
Reuzenalk activiteit om hier meer over te weten te komen.

We gaan vogels spotten in de duinen van Bergen. 
• Er gaat een echte vogelaar mee die hier alles over kan vertellen.
• We maken zelf een trekvogel.
• We sluiten af met iets lekker.

Heb je zelf een verrekijker, neem deze mee!

Zondag 11 september
11:00 tot 13:00 uur

Kosten E2,- per kind 
Graag contant meenemen. 

Parnassia 
Parkweg 17, 1865 AE Bergen aan Zee
(Betaald parkeren)

De activiteit is voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Ouders kunnen de kinderen om 13:00u. weer 
ophalen

Aanmelden via info@reuzenalk.nl
met vermelding van naam en leeftijd

Save the date, voor komende activiteiten
• Ringstation de Vinkenbaan | 9 oktober 11:00-13:00u.| vogelringstation Castricum
• Wintervogelvoer maken | 20 november 12:00-14:00u. | Intratuin Heerhugowaard

Nieuwe locatie lezingen!
Waar: Buurthuis de Wachter: Oudorperdijkje 65  Alkmaar
Wanneer: Doorgaans de tweede woensdag van de maand om 20:00u.   
Zie: www.vwg-alkmaar.nl/lezingen/
Bereikbaarheid: Gemakkelijk met de fiets, parkeergelegenheid 
bij Associatie Uitvaartverzorging, Edisonweg 15

Het bestuur heeft gehoor gegeven aan de wens van een aantal 
betrokken leden om een nieuwe locatie voor de lezingen te vinden.      
We zijn verheugd om te kunnen melden dat de lezingen vanaf nu gaan 
plaatsvinden bij buurthuis de Wachter in Alkmaar.                                  
De locatie is centraal gelegen, heeft een prettige sfeer, is groot genoeg en 
toch intiem.                                                                                                              
Bovenal heeft het een door vrijwilligers gebouwde “bruin café” bar in 
dezelfde ruimte als waar de lezingen plaatsvinden. Erg gezellig dus.

Typ hier om tekst in te voeren

http://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
mailto:info@reuzenalk.nl
http://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
mailto:info@reuzenalk.nl


14 september: De Kreupel, een vogeleiland in het 
IJsselmeer door Leon Kelder 

De Kreupel is als natuurgebied aangelegd kunstmatig eiland in het IJsselmeer. Het eiland (archipel), 
70 hectare groot, ligt op ca. 4,5 kilometer uit de kust van Andijk. Het wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer. De Kreupel is tussen 2002 en 2004 aangelegd op een bestaande ondiepte. In de 15e 
eeuw vormde deze ondiepte nog een eiland in de Zuiderzee. Toen de vaargeul Amsterdam-Lemmer 
uitgediept moest worden, is het vrijgekomen zand en slib gebruikt om het eiland te maken om 
watervogels als Visdiefjes, Dwergsterns en meeuwen een veilige haven te geven in deze visrijke 
wateren. In de zomermaanden is het eiland een pleisterplaats voor duizenden Zwarte Sterns. Het 
eiland is niet toegankelijk voor bezoekers, maar vanaf de natuurhaven met een aantal aanlegsteigers 
heb je goed zicht op het eiland.

Leon Kelder is een boswachter ecologie bij staatbosbeheer in de Kop van Noord-Holland. Vanaf de 
oplevering van de Kreupel is hij betrokken bij het beheer van het vogeleiland en de inventarisatie 
van de broedende vogels. “Op de leeftijd van 12 jaar was ik al erg geïnteresseerd in vogels en vooral 
de vogeltrek fascineerde me enorm! Al snel kwam ik in aanraking met telwerk, onderzoek en het 
vangen en ringen van vogels. De passie voor vogels en de natuur is in alle jaren zeker even 
hartstochtelijk gebleven. Het ringen en volgen van de vogels blijft onverminderd fascinerend. 
Hiermee ook het diepere besef van de noodzaak om de natuurgebieden te beschermen, juist in te 
richten en te beheren.” Aanvang: 20:00 uur Buurthuis De Wachter.

Noteer in de agenda:
18 september: Vogelfestival Oostvaardersplassen Staatsbosbeheer, meer info hier
1 oktober: Euro Birdwatch
26 november: Sovondag in Ede, meerinfo hier
17 december: Noord Hollandse Natuurdag, meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief

We vragen iedereen die goed ter been is op de fiets te komen. De Wachter heeft door haar centrale ligging 
niet zo'n luxe parkeerplaats als de Oever. Diegenen die slecht ter been zijn, adviseren we daarom op tijd 
te komen om een parkeerplaats dichtbij de Wachter te kunnen vinden. Er is altijd voldoende gelegenheid 
bij uitvaartcentrum Associatie als er geen uitvaart is. Dit is op slechts drie minuten lopen. De lezingen 
vinden voortaan plaats op de woensdagen. De eerste lezing is op 14 september. U wordt ter ere van de 
nieuwe locatie ontvangen met een gratis kopje koffie of thee!

Tot dan!

https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/vogelfestival-oostvaardersplassen
https://www.sovon.nl/actueel/agenda/landelijke-dag-2022
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/vogelfestival-oostvaardersplassen
https://www.sovon.nl/actueel/agenda/landelijke-dag-2022


zondag 25 september: 
Friesland/Lauwersmeer o.l.v. 
Pierre v.d. Wielen 

Vertrek: 07:00 uur
De steltlopertrek is in deze periode op zijn hoogtepunt met 
grote aantallen ruiters en strandlopers, vaak wel enkele 
Reuzensterns, Grauwe Kiekendieven en grote aantallen eenden.
Tijdens de wandelingen gaan we op zoek naar rietvogels zoals 
Baardmannetjes, Roerdompen en bij lage waterstanden 
mogelijk zelfs een Porseleinhoen.
Als het waterpeil erg hoog of erg laag is zijn er langs de route 
alternatieve locaties, onder andere de buitendijkse gebieden bij 
Holwerd en Paesens, met vaak veel vogels.
Je kan je, uiterlijk drie dagen van tevoren, aanmelden bij Elias 
den Otter: eliasdenotter@gmail.com. S.v.p. dan ook aangeven of je een auto beschikbaar hebt i.v.m. 
coördinatie en waar/hoe je bereikbaar bent.

Expositie vraagt aandacht voor plastic vervuiling
Arnold Gronert zocht jaren lang het strand bij Petten af, of zoek naar aangespoelde vogels en 
zeezoogdieren. Hij leverde daarbij een enorme bijdrage aan de strandingsgegevens die al decennia lang 
op het NIOZ en bij Naturalis bijgehouden worden. De enorme hoeveelheid strandvuil die hij daarbij 
vond vormde een dagelijkse ergernis, tenslotte culminerend in een origineel statement. Hij verzamelde 
plastics, bouwde er beelden van en hing die op bij een belangrijke strandopgang. De “wall of shame” was 
geboren.

De opstelling groeide jaar na jaar, werd soms door passanten vernield, door de overheid verwijderd, 
maar toch weer teruggehangen. Kortgeleden werd het initiatief van Gronert ontdekt door een kunstenaar 
die vond dat hier meer bekendheid aan gegeven moest worden. De ‘wall of shame’, geboren uit 
frustratie, nu als kunstwerk erkend, wordt tijdelijk tentoongesteld in de omgeving van Bunnik.
De gratis expositie is verlengd met de weekenden 3/4 en 10/11 september.
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