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De Groene Academie is online  
 
Alle natuurcursussen in Noord-Holland op één website! Vanaf nu heeft de Noord-Hollandse burger 
één website voor alle natuurcursussen: www.degroeneacademie.nl De Groene Academie is het 
centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen in natuur en landschap samenkomen. 
Natuurliefhebber, actief vrijwilliger of werkend in de natuursector? De Groene Academie biedt een 
brede keuze in kennis en training in natuurcursussen op maat. Kijk op www.degroeneacademie.nl  
 
Betrekken bij Groen 
De Groene Academie is een initiatief van de samenwerkende terreinbeherende en natuurorganisaties 
in Noord-Holland*. Zij hebben de ambitie de Noord-Hollandse burger te betrekken bij het groen in hun 
directe leefomgeving en bundelen hun krachten. Vanuit deze visie is het idee ontstaan om het 
gezamenlijke aanbod op één plek aan te bieden.  
 
Doe mee! 
Organiseer jij regelmatig cursussen, bijvoorbeeld over natuureducatie of onderhoud? De Groene 
academie kan ook jouw podium zijn! De website van de Groene academie staat open voor alle 
organisaties en zelfstandige docenten met natuurcursussen in Noord-Holland. Zo krijgt de 
natuurliefhebber toegang tot een veelzijdige en brede keuze.  
 
Vragen of interesse? 
Mail naar info@degroeneacademie.nl  
 
* De terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties werken in de provincie Noord-Holland samen onder de 
naam TBO. De partners zijn Amsterdamse Bos, IVN Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, Landschap Noord-
Holland, Natuurmonumenten, Milieufederatie Noord-Holland, Recreatie Midden-Nederland, Recreatie Noord-
Holland, Recreatieschap West-Friesland, PWN, Staatsbosbeheer en Waternet  

Steltloperexcusie 
 
Albert Allema 
 
‘Onder de bezielende leiding van de geweldige gids Wouter gingen de gehoorzame onderdanen 
op pad om naar steltlopers te kijken.’Tot zover letterlijk gedicteerd door Wouter himself. Nu 
even serieus. Als vervolg op de informatieve opfrisavond over steltlopers, gingen wij het veld 
in om de steltlopers nu in de praktijk te oefenen. Hoewel het ons aanvankelijk werd verboden 
om naar andere vogels dan steltlopers te kijken, is aan de soortenlijstjes hieronder te zien dat 
dit verbod niet gehandhaafd is. 
 
Op deze rustige tweede paasmorgen, 
verzamelden wij ons om half 8 bij station 
Bussum Zuid. Na wat geharrewar over de 
zitplaatsverdeling vertrokken wij, met als plan 
om via het landje van Geijsel bij de Pier van 
IJmuiden te belanden en op de terugweg bij 
voldoende tijd de IJdoornpolder aan te doen. 
 

 
Scholekster                 Foto: Pieter 
Doorn 
 
Al snel stonden we bij het landje van Geijsel 
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door onze telescopen te koekeloeren. Hier was 
al veel te zien; ook aan steltlopers geen 
gebrek. Door uw verslaggever werden 
genoteerd: grutto, tureluur, scholekster, kievit, 
kemphaan, rosse grutto, bonte strandloper, 
IJslandse grutto, kluut, slobeend, meerkoet, 
smient, krakeend, bergeend, wilde eend, 
wintertaling, lepelaar, grauwe gans, zilver-
meeuw, blauwe reiger en witte kwikstaart. 
 
Enige tijd later arriveerden we bij de Pier van 
IJmuiden, waar het door het mooie weer goed 
toeven was. Wat soorten betreft hadden we er 
iets meer van verwacht, maar steenloper, 
bonte strandloper en paarse strandloper waren 
mooi van dichtbij waar te nemen. De 
oeverpieper was een toppunt, hoewel we die 
eigenlijk vandaag niet mochten zien. Schrijver 
dezes heeft nog enkele soorten aan het lijstje 
toe kunnen voegen, door aan de aanwezige 
vissers te vragen welke vissen zij op de kant 
hadden liggen. Ook hebben deze vissers 
uitgelegd waarom de ene visser schar vangt 
en de andere kabeljauw, en waarom andere 
vissen op dit moment niet worden gevangen. 
Het lijstje ‘nieuwe’ soorten: wulp, steenloper, 
paarse strandloper, aalscholver, oeverpieper, 
middelste zaagbek, rotgans, kleine 
mantelmeeuw, stormmeeuw, zwarte zee-eend, 
fuut, kabeljauw, schar (beide op de kant 
liggend), ree (in het duin), kauw (in het dorp). 
 
Vervolgens was onze geweldige leider toe aan 
een sanitaire stop. Tot zijn verbazing was er bij 
die plek ook vis verkrijgbaar. Daarom hebben 
we hier ook maar een vis genuttigd, alvorens 
verder te gaan naar de volgende stop. 
 
De volgende stop was de IJdoornpolder, nabij 

Durgerdam. Vanaf de ring van Amsterdam 
naar het noorden begint direct het landelijke 
landschap. In de IJdoornpolder hebben we het 
vogelkijkscherm bezocht en de plek met 
uitzicht over het meeuweneiland. Uiteraard 
hebben we ook een blik geworpen over de rest 
van het landschap. Onze leider wist te 
vertellen dat flamingo's vandaag tot de 
steltlopers behoren.  
 

 
Flamingo        Foto: Frans van Lier 
 
Vandaar dat we deze ook uitgebreid mochten 
bestuderen. Ook de blauwborst en de 
zwartkopmeeuwen werden door ons enorm 
gewaardeerd! Al met al leverde dit het 
volgende rijtje ‘nieuwe’ soorten op: flamingo, 
knobbelzwaan, brandgans, torenvalk, 
blauwborst, rietgors, havik, zwartkopmeeuw, 
merel, houtduif. 
Het was zonder meer was een mooie dag, 
waarop veel is gezien, hoewel het niet altijd 
binnen de vooraf opgestelde regels viel. 
Gelukkig maar dat Wouter dit ons kon 
vergeven, anders hadden we veel gemist. 

Korhoender op de Sallandse heuvelrug 
 
Wobbe Kijlstra 
 
De inburgeringsproblemen van de Zweden 
 
De Sallandse Heuvelrug met kans op de laatste echt in het wild levende korhoenders stond 
voor 28 maart op het programma. Een wandeling door dit schitterende gebied met kans op 
klapekster, zwarte specht,  en hei- en bosvogels, wat heeft een mens nog meer nodig om 
enthousiast te raken. Het weer, ja het weer zat ook mee, met regen die pas in de middag 
verwacht werd. Een klein groepje stond om 5.00 uur klaar om met Frank van de Weijer naar 
Nijverdal af te reizen. Daar stond Erik Hans van Stigt Thans ons al op te wachten en kon de pret 
beginnen. 
 
Al snel konden we de hele riedel aan mezen 
afstrepen. die de opkomende zon toezongen. 
Een van de kuifmezen leek ons te volgen en er 
voor te zorgen dat we wel de goede kant op 
gingen. De weg kwijt raken is een groot 
probleem. Iedereen die wel eens in dit gebied 
is geweest, weet dat er een doorgaande weg 
is, die in de baltstijd afgesloten wordt om de 
korhoenders ruim baan te geven. 

Op de hei namen de veldleeuweriken en rood-
borsttapuiten het van de mezen over. De 
verstilde en berijpte omgeving kwam langzaam 
tot leven. Alleen nog geen korhoen en wat doe 
je al je zelf de vogels niet kunt vinden. Je gaat 
op zoek naar andere vogelaars. We troffen een 
groepje aan de andere kant van de heuvel en 
dat bleken de leden van de lokale 
Vogelwerkgroep IVN afdeling Hellendoorn-


