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Balgzand
In ’t kort
Bioscopen
UTOPOLIS: Vampire Academy: 16 +
19 uur. Lone Survivor (16+): 21.45 uur.
Mr. Peabody & Sherman (NL 3D):
16.15 uur. The Monuments Men: 19 +
21.45 uur. That Awkward Moment:
16.15, 19 + 21.45 uur. RoboCop: 21.45
uur. K3 Dierenhotel: 16 uur. De Lego
Film (NL 3D): 16.15 uur. Het regent
gehaktballen 2 (3D NL): 16 uur. Toscaanse Bruiloft: 19 + 21.45 uur. Jack
Ryan: Shadow Recruit: 19 uur. The
Wolf of Wallstreet (16+): 21 uur. Soof:
18.45 uur.
CINEMA TEXEL: Mr. Peabody &
Sherman (3D NL): 16.15 uur. De Lego
Film (NL 3D): 16 uur. K3 Dierenhotel: 13.45 uur. Het regent gehaktballen 2 (3D NL): 13.30 uur. Toscaanse
Bruiloft: 19 uur. Last Vegas: 18.45
uur. The Wolf of Wall Street (16+):
21.15 uur. American Hustle: 21.30
uur.
CINEMA ZEVENSKOOP, Julianaplein, vandaag 20.30 uur: Amazonia.

Bingo
De Overzet, Kemphaanstr. 24b, 19.30
uur; De Boerderij, Gr. M. van Waardenburglaan 22, 19.30 uur; De Kroft,
Hortensiastr. 22, 13.30 uur (ouderen).

Klaverjassen
Elto, Crocusstraat 64a,13.30 + 20 uur
(vrij).

Zwembaden
Het Heersdiep, Den Helder: Recreatiebassin 7-11.45 + 13-20.45 uur. Trainingsbassin 7-10.30, 13-17 + 19-20.45
uur. Uitzwembassin 13-20.45 uur.
Ooghduyne, Julianadorp: vandaag
10-20 uur.
Den Krieck, Breezand: vandaag watertemperatuur 29°C, diep: 9.3010.30 uur MBVO; 13.30-15 uur ouderen; 15.30-17 uur vrij. Ondiep: 8.309.30 uur puppy; 9.30-10.30 uur peuter; 13.30-15 uur ouder/kind.
De Venne, Hippolytushoef: 19-20.45
uur disco/vrij.

Uitleen
KopGroep Bibliotheken: Centrale
10-20 uur, Nieuw Den Helder en Julianadorp 14-20 uur, Texel 14-20.30
uur; Servicepunt De Schooten, 1416.30 uur.
St. Kunstuitleen DH, Willemsoord
52a, 13-17 uur.
Speel-o-theek ’t Stokpaardje, in De
Verrekijker, Vogelzand 4104, vandaag 10-12 uur (koffieochtend).

Politie
Voor spoedgevallen politie, brandweer en ambulance: 112.
Niet-spoedeisende
politiezaken:
0900-8844.
Anonieme misdaadmelding: 08007000.

Storingsdiensten
Elektriciteit/gas: tel. 0800-9009;
Openb. verlichting: tel. 14 0223; Water: tel. 0800-0232355; Woningstichting: cv/geisers tel. 0223-635545
(Energie Service); overige klachten:
tel. 0223-677677; Woontij: cv/geisers: tel. 0223-635545; overige klachten: tel. 088-9666845; Kabeltv:
0900-1884.

Balgzand

’Leven wadvogels op ritme van tij niet verstoren’
Voedselrijke slikken ✱Veilige plek ✱Werelderfgoed Waddenzee ✱Rustplaats wadvogels ✱Toestaan fietsers en wandelaars verstoort veilige slaapplek
Marion Lont
Noordkop ✱ Leven op het ritme van
het tij. In het waddengebied verblijvende vogels kennen geen 24-uurs
dag- en nachtritme zoals mensen.
Overleven betekent veelal vier keer
per dag heen en weer vliegen naar de
droogvallende en zeer voedselrijke
slikken om te fourageren en vervolgens een veilige droge, veelal hoger
gelegen plek kiezen om te rusten.
Veilig voor weersomstandigheden,
buiten de greep van roofdieren en
mensen.

Huisartsen
Spoedeisende
huisartsenhulp
’s
nachts (17-8 uur), tijdens weekeindes
en feestdagen:
DEN HELDER/JULIANADORP:
Centrale Huisartsenpost, Drs. F.
Bijlweg 55 (hoek Nieuweweg), Den
Helder: tel. 0223-670470.
SCHAGEN, ZIJPE, ANNA PAULOWNA, HARENKARSPEL EN
NIEDORP: Centrale Huisartsenpost, Grotewallerweg 3 te Schagen:
tel. 0224-224040.
WIERINGEN: Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland,
tel. 0223-670470. Adressen zie boven. Spoedrecepten via de waarnemend apotheek in Den Helder.

Apotheek
DEN HELDER/JULIANADORP:
Waarneming buiten de normale
uren: Beatrix Apotheek, Beatrixstraat 48-50, tel. 0223-622603.

Ritme
Wadvogels leven in een wisselend
ritme van in tijd verspringende getijden, daarnaast hebben verschillende omstandigheden grote invloed op hun leven in natuurgebied
en werelderfgoed Waddenzee.
Extra hoge waterstanden en slecht
weer dwingen vogels soms om verder weg rustplaatsen te zoeken.
Energieverslindend voor de vele aan
het Hollandse Wad overwinterende
of fouragerende vogels die juist
moeten aansterken om hun duizenden kilometers lange vluchten naar
broedgebieden elders ter wereld te
maken. De moeilijke omstandigheden gelden eveneens voor in en buiten het Balgzand broedende of langer verblijvende vogels. Een droge
en veilige rustplek op of nabij de dijken is van belang om te overleven.
Het Balgzand gelegen vanaf Den
Helder tot aan de Afsluitdijk bij Den
Oever en een aantal buitendijkse gebieden in de nabijheid, zijn in Nederland belangrijke plekken als fourageer-, broed-, rust- en verblijfplaats voor wadvogels. Gemiddeld
ligt het aantal over het hele jaar gezien zelfs op vijftigduizend vogels
per dag.
De Slikhoek, gelegen bij Van Ewijcksluis op de grens van Amsteldiepdijk en Balgzanddijk en de iets verderop gelegen Kooijhoekschor, trekken de meeste overtijende vogels
aan de kust van het Balgzand.
In het ecologisch onderzoek ’Mogelijke effecten op vogels bij openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk’ door Altenburg & Wymenga
in opdracht van de Waddenacademie, zijn veel feiten en cijfers uiteengezet. Dit omdat er de afgelopen jaren meerdere malen een verzoek is
ingediend om de werkweg aan de
binnenzijde van de Balgzanddijk
open te stellen voor publiek.
Eddy Wymenga wist in zijn presentatie aan wethouders van de gemeenten Den Helder en Hollands
Kroon en Landschap Noord-Holland met praktijkvoorbeelden het
belang van het behoud van dit deel
van het Balgzand als afgesloten gebied te schetsen. De invloed van fietsers en wandelaars is in de verschillende seizoenen groot, zelfs op momenten dat er tijdens de zomer-

Medische diensten

Tandarts
Zaterdag: TP Julianadorp, Langevliet 60b, tel. 0223-641100.
Zondag: TP Wolthuizen, Middenweg 97, tel. 0223-616444.
Om 13 uur inloopspreekuur voor
spoedgevallen.

Dierenartsen
DEN HELDER/JULIANADORP:
Waarneming zat. 8.30 uur tot ma.
8.30 uur: dierenarts Wegman, tel.
0223-622627.
Percentage vogels bij hoog water tussen Den Helder en Den Oever.

Huiselijk geweld
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, dag en nacht bereikbaar via
tel. 0900-2345566, e-mail info@huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl of www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl.

En verder
Dok51

Wulpen op het Balgzand.

maanden in verhouding minder
zeeminnende vogels verblijven.
,,We zien een toename van het aantal bergeenden die in augustus tijdens de ruiperiode naar het Balgzand komen’’, schets Wymenga de
situatie. ,,Zij kunnen tijdens het ruien niet goed vliegen en lopen en zijn
dan uitermate kwetsbaar. Juist daarom kiezen ze voor een veilige plek
als het Balgzand. Op plekken langs
het wad waar mensen komen, verdwijnen vogels. Eén wandelaar die
over de dijk kijkt, kan al aanleiding
zijn om voorgoed te vertrekken is
door onderzoekers aangetoond.’’

Instinct
Conclusies uit een groot aantal onderzoeken zijn meegenomen. Opvallend is dat juist voor het aantal
broedvogels dat buitendijks aan de
waddenkant broedt, de invloed van

Den Helder ✱ Restaurant Dok51 op
Willemsoord heeft dit weekeinde
diverse optredens, waaronder vrijdagavond vanaf 20 uur DJ Sleezy J
Jack met lounge en funkhouse, vanaf middernacht zorgt DJ Lorenzo
voor Tech house, Deep house en Latin house.
Zaterdag is er een optreden van Gabby Bandt met Lounge/House, vanaf
20.00 uur, gevolgd door DJ Jeffrey
met Top40, house en Latin house.
Zondag is er vanaf 15.00 uur lounge
en funkhouse met DJ Erik Houweling en Sleezy J Jack.
De entree is gratis, de minimumleeftijd is achttien jaar.
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de openstelling minder negatief
blijkt te zijn. ,,De broedvogelkolonies buitendijks op de diverse schorren zijn nog zeer belangrijk, maar
zijn door de komst van de vos al
sterk afgenomen. Niet eens zo zeer
omdat de vos alles opeet, maar meer
omdat vogels het vanuit hun instinct verstandiger vinden zich niet
te vestigen op plekken waar zij zich
niet kunnen verdedigen tegen rovers die over de grond lopen. Een
stern zoekt een hoger gelegen
broedplaats, zoals op de militaire
gebouwen van defensie nabij ’t Kuitje. Sterns kunnen dit doen, zij voeren hun eigen jongen, soorten waarvan de jongen zelf voedsel moeten
zoeken kunnen dit niet doen. ’’

Steltlopers
Bij openstelling van de werkweg aan
de binnenkant langs de Balgzand-

dijk zullen wadvogels zich aanpassen. Zoals steltlopers, eenden, ganzen en meeuwen zich na het inpolderen van de Anna Paulowna- en
Koegraspolder polder en de aanleg
en verhoging van dijken hebben
aangepast. Het verdwijnen van
meer
hoogwatervluchtplaatsen
langs de dijken heeft echter een behoorlijk invloed en kan leiden tot
het verdwijnen van veel vogelsoorten, is de conclusie van het gepresenteerde ecologisch onderzoek.
Vertegenwoordigers van beide betrokken gemeenten en Landschap
Noord-Holland hebben na de presentatie van het rapport aangegeven
dat dit niet hun wens is. Na de gemeenteraadsverkiezingen kijken zij
of er alternatieve routes mogelijk
zijn om te genieten van het Balgzand, deel van werelderfgoed Waddenzee.

Gemiddeld aantal vogels per maand langs kust Balgzand (2000-2013).

Fietsen langs Balgzand
Wandelen en fietsen langs het Balgzand kan in Hollands Kroon bij
Westerland. Beleving van de wadden door deelname aan excursies
vanaf ´t Kuitje in Den Helder kan via de Waddenvereniging en
Landschap Noord-Holland. Er zijn Wad- en Vogelexcursies. Kijk voor
informatie op. www.landschapnoordholland.nl/activiteiten

Plekken waar wadvogeltellingen zijn verricht.

ILLUSTRATIE ALTENBURG & WYMENGA

Creatief
Julianadorp ✱ Creacentrum De
Vlinder aan de Mr. Daarnhouwerstraat 3 geeft tijdens de voorjaarsvakantie diverse workshops voor kinderen.
Er is dagelijks een open inloop, aanmelden is niet nodig.
Daarnaast zijn er vier workshops ingepland op vaste tijden. Informatie
via www.devlindercreatief.com, tel.
0223-645447 of e-mail devlinder@quicknet.nl.

