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Kopij!
De kopijsluitingsdatum voor de 
volgende Kleine alk komt al 
weer snel dichterbij. Er is echter 
nog geen enkele kopij binnen… 
Met het vorige nummer was 
kopij ook al een probleem.!
Dus wie schrijft er nog een 
excursieverslag over het 
Fochteloërveen of heeft 
bijvoorbeeld een leuk vogel/
vakantieverhaal? We wachten 
met smart af.!
Tom & Miranda!

Aanrader: Dutch Bird Fair!
Op 23 & 24 augustus vindt de 

Dutch Bird Fair weer plaats. Dit is 
het grootste openlucht 
natuurfestival in Nederland op 
één van de mooiste locaties in 
Nederland: het prachtige 
natuurgebied de 
Oostvaardersplassen bij Lelystad. 
Bestel nu vast je tickets en maak 
kans op een fantastische Berlijn 
reis met SNP Natuurreizen t.w.v. 
€410,00.!
Fijne zomer!!

Teken nu de petitie tegen de komst van het Adventure Park!
Ik stuur jullie een link door naar een site die is 
opgezet op initiatief van een actiegroep die wil 
voorkomen dat in het Recreatiegebied 
Geestmerambacht op een afstand van 135 
meter van het natuurgebied De Kleimeer een 
Adventure Park wordt gerealiseerd. Info over 
het park vind je op de website. Ook kun je hier 
digitaal een petitie ondertekenen en indienen 
gericht aan de voorzitter van de  gemeenteraad 
van Langedijk waarin er op aangedrongen 
wordt een andere plek te zoeken voor dit 
project welke niet bedreigend is voor de natuur 
in de Kleimeer.!
!

Het zou heel mooi zijn als jullie de petitie                          
digitaal willen invullen en verzenden en ook aan mensen, waarvan je denkt dat ze ook tegen dit 
project zijn, binnen jullie netwerk willen doorsturen.    !!
Bij deze de link:!
www.adventureparkgeestmerambacht.nl
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Zeevogels kijken!
Pterodroma Adventures organiseert boottochten om vogels te kijken op de Noordzee. Op dit 
moment zijn voor het najaar twee dagtochten gepland waarop ingeschreven kan worden. Eén tocht 
vanuit Den Helder op zaterdag 11 oktober en één vanuit Lauwersoog op 22 november.!

Op de website (www.pterodroma.com) kun je onder het kopje bestemmingen links vinden naar de 
exacte plaats van vertrek, een korte beschrijving van het te bezoeken gebied en de te verwachten 
soorten. Ook zijn op de website tips te vinden om je op een tocht voor te bereiden en verslagen met 
een overzicht van de waargenomen soorten van de eerdere tochten.!

Hondsbossche zeewering!
De Faunabescherming, de Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken en de steenloperonderzoekers 
Van Brederode en Roersma hebben de Raad van State weer verzocht, op zo kort mogelijke termijn 
een voorlopige voorziening te treffen, zodat het onder het 
zand bedelven van de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering onmiddellijk wordt gestopt, totdat de Raad van 
State een definitieve uitspraak heeft gedaan.!

Twee eerdere verzoeken dit jaar werden door de 
voorzieningenrechter afgewezen, omdat er tijdig, vóór 1 juli, 
een definitieve uitspraak van de Raad van State zou zijn. Nu 
de Raad van State het onderzoek in deze zaak heeft 
heropend zal het nog minmaal 10 weken duren voor die uitspraak er zal zijn. In de tussentijd zal 
een zeer groot deel van de zeewering onder het zand verdwenen zijn. De eerder gedane 
toezeggingen worden daarmee niet nagekomen.

Broedende Torenvalken!
Tijdens een controle van een kerkuilenkast werd Tim Zutt gewezen op een drietal jonge 
Torenvalken op het dak. Deze waren nu eens niet grootgebracht in een kast maar in een 
holte in een boom die tevoorschijn kwam na het afzagen van een verrotte tak. De bewoner 
had vanaf het begin een serie foto’s gemaakt die we jullie niet wilden onthouden.
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