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Lezing: van Spitsbergen naar Sandfirden en terug  – door Klaas Visser
Deze titel illustreert het levensverhaal van de Kleine Rietgans,  maar daarbij zal het vanavond niet 
blijven. Natuurlijk komen ook nog wat andere arctische 
soorten vanavond langs en de indrukken van de Noord 
Atlantische odyssee.  Klaas Visser is een vaste begeleider/
gids van vogels- en foto- reizen voor Inezia Tours en zo 
komt hij, met zijn camera, in de meest afgelegen gebieden.  
Naast “vogels spotten” is fotografie een belangrijke hobby 
voor Klaas. Dat beloofd een oogstrelende beelden 
vanavond.

Buurthuis De Wachter. Alkmaar. Aanvang 20.00 uur

Excursie 15 januari : Amsterdamse Waterleiding duinen
We starten dit jaar dicht bij huis! Miranda en Tim Zutt neemt ons mee naar 
een van hun favoriete vogelplekken: De Amsterdamse 
Waterleidingduinen. We rijden tijdens de excursie niet van hot naar her, 
maar wandelen rond in dit prachtige gebied, vlakbij huis. Neem de pinpas 
mee, want voor de AWD is een toegangskaart van €1,50 verplicht. En trek 
uiteraard de wandelschoenen aan! We hopen o.a. op Klapekster, Wilde 
Zwaan, Grote Gele Kwikstaart, IJsvogel, Kleine Bonte Specht, Krooneend 
en Baardman.
Neem voldoende brood en drinken mee want er is onderweg geen 
gelegenheid om iets te kopen (en toiletbezoek dus ook alleen in de open 
lucht).  
Eindtijd: flexibel (afhankelijk van weer en wensen van de deelnemers).

Algemene informatie rondom de excursie:
• Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te 

melden via de website
• Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
•Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
•Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent 
per kilometer.
•Vertek: 8:00 uur  P& R achterzijde station Alkmaar



Trektellen - Martin Kool 
Het is nog donker op deze oktobermorgen als ik door Schoorl 
fiets. Even verder bij het Hargergat, toont het eerste schemerige 
licht zich. Het is nog een paar kilometer naar de trektelpost 
bovenop de Hondsbossche zeewering. Eenmaal daar ontvouwt 
zich een prachtig lichtspel aan de oostelijke einder. De zon baant 
zich tussen de schaarse wolken en de flarden mist een weg 
omhoog. Het landschap komt tot leven. Het eerste gefluit van de 
Smienten, het gegak van overvliegende ganzen en de aanwakkerende wind maken het plaatje compleet. 

Bovenop de dijk is het uitzicht prachtig. Over de nieuwe duinenrij is nog net de zeereep zichtbaar en aan 
de andere kant de ligt de unieke Vereenigde Harger en Pettemerpolder. Maar niet alleen het uitzicht op 
deze pareltjes is goed, ook het zicht op de overvliegende trekvogels is perfect. Vooral de landtrek is goed 
te volgen. De nieuwe duinenrij ontneemt hier het meeste zicht op de vogels die over zee(-reep) naar hun 
winterverblijf trekken. Die worden geteld door andere telposten zoals die bij het vlakbij gelegen 
Camperduin.

Er gaat een wereld voor me open sinds ik me heb opgegeven om te assisteren bij het trektellen. Een 
wereld waar ik tot voor kort nauwelijks weet van had. Door heel Nederland (en over de landsgrenzen) 
zijn posten die dagelijks door vrijwilligers worden bemenst om de ontwikkeling van de vogeltrek te 
monitoren. Neem eens een kijkje op www.trektellen.org en verbaas je.

De oproep onder leden van de VWG Alkmaar leverde gelukkig enthousiaste mensen op om de ‘vaste 
kracht’ Mary Markx op deze locatie (zoek op Pettemer Zeeewering op trektellen.org) te helpen. Sinds 
september stond Mary er alleen voor vanwege het tragisch overlijden van haar vast telmaat Nomdo 
Dijkstra. Samen waren ze al bijna 20 jaar rond deze locatie actief. Voor dag en dauw, in weer en wind. 
Waarvoor hulde! In je uppie is het gewoon niet te doen. Er zijn massa’s vogels die hier langstrekken naar 
het zuiden. Daar zijn echt meerdere paar ogen én oren voor nodig. Als beginnend vogelaar is het best 
lastig om gelijk van waarde te zijn. Ervaring is voor dit werk van groot belang. En die ervaring heeft 
Mary. Haar scherpe gehoor, kennis van de verschillende vluchtroepjes en vliegbeelden zijn een must. 
Gelukkig zijn de grote groepen Spreeuwen en Vinken voor mij goed te onderscheiden en daar kan ik om 
te starten mijn dienst bewijzen. Elke dag bovenop de dijk is een leerzame. En het enthousiasme wordt 
alleen maar groter als er wat bijzonders langs komt. Een Kleinste Jager, Blauwe Kiekendief, smelleken of 
wat te denken van een Vale Gierzwaluw. Echte “wauwww momentjes”. 

Inmiddels staat de zon bijna op zijn hoogste punt. De lucht is strakblauw en helder. De aantallen vogels 
lopen terug en dat betekent ‘inpakken’. Morgen weer een dag. 

Nationale Tuinvogeltelling: 
27-28-29 januari 
Tel jij op 27, 28 of 29 januari ook (weer) 1x een half uurtje 
mee tijdens de Nationale Tuinvogeltelling? 
Begin dan nu al met de voorpret! Meld je via 
tuinvogeltelling.nl/meedoen aan en ontvang vooraf leuk 
tel- en vogeltips en een kortingscode voor o.a. vogelvoer. 
Een perfecte voorbereiding voor de tuinvogeltelling.
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