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nieuw gezicht in de activiteitencommissie:
Michel Top vervangt Corrie Berende wegens drukke werkzaamheden. De leden die 
regelmatig met een excursie meegaan kennen hem wel. We zijn zeer blij dat hij deze 
taak op zich neemt.

Zaterdag 26 september | Houtrakkerbeemden
De akkers bij de Noorderweg worden omgevormd naar een nieuw natuurgebied. 
Rond dit gebied gaan wij samen vogelen. Met elkaar gaan wij o.a. een bezoek bren-
gen aan de Westhoffplas, Westhoffbos en Noorderbos. Op dit moment is nog niet 
bekend of er al een bezoek aan het nieuw te vormen natuurgebied mogelijk is. De 
werkzaamheden aan het gebied lopen mogelijk vertraging op. Tijdens de wandeling 
is er kans om de volgende soorten waar te nemen: diverse steltlopers en eenden, 
Lepelaar, Grote- en wellicht zelfs Kleine Zilverreiger, roofvogels en diverse zang-
vogels. Breng verrekijker en/of scoop mee.
Vertrek om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein Footgolf aan de Noorderweg in 
Spaarndam t.o. het Groene schip. Verwacht einde van de excursie: 12.00 uur.
aanmelden uiterlijk donderdag 24 septemBer Via actiViteitencommissie@VwgZkl.nl en Ver-
meld ook je 06.
excursieleiders: jacoB Bruin en leo Van der meer.

Vrijdag 2 oktober | Trektelpost Parnassia
In het kader van het Nationaal Trekvogelweekend 2020 bezoeken we de trektelpost 
Parnassia. We zullen uitleg geven over de vogels die waargenomen worden en over 
vogeltrek in het algemeen.
Start: 8:00 uur. Verzamelen: Parkeerplaats Parnassia,  Parnassiaweg 1, 2051 EA 
Overveen bij bord Nationaal Park. Let op, betaald parkeren. 
We bekijken de langstrekkende vogels en proberen die op naam te brengen. Als er 
weinig trek is, dan maken we een wandeling door de duinen richting Vogelmeer.
aanmelden uiterlijk woensdag 30 septemBer Via actiViteitencommissie@VwgZkl.nl en Ver-
meld ook je 06.
excursieleider: joHan stuart.

Lezingen | Excursies | Agenda

Activiteitencommissie, oktober-november-december 2020

Vanwege onzekerheid over de coronamaatregelen die er in het najaar zullen gelden, 

zullen de excursies in de omgeving plaatsvinden en is aanmelding noodzakelijk.  

Mogelijk gaan we maar met kleine groepjes op pad, dus meld je tijdig aan. Wellicht 

ontdekken we zo nieuwe juweeltjes, gebieden die aan de aandacht van de Activitei-

tencommissie ontsnapt zijn. Suggesties welkom.

Dit najaar zullen er geen lezingen gehouden worden.
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Zondag 18 oktober | Hekslootpolder en Landje van Gruijters
In deze tijd kunnen we o.a. Smienten en Watersnippen waarnemen, verder komen 
de eerste Kolganzen  binnen. Bovendien is het midden in de trektijd en is er, afhan-
kelijk van het weer, ook kans op allerlei trekvogels.
start: 8:30 parkeerplaats landje Van gruijters. duur: ongeVeer twee uur. aanmelden 
uiterlijk woensdag 14 oktoBer Via actiViteitencommissie@VwgZkl.nl en Vermeld ook je 06.
excursieleider: eeF Van Huijssteden

Samen vogelen: zondag 1 november | Zuidpier van IJmuiden
Wat we kunnen zien is erg afhankelijk van het weer en de windrichting, november 
heeft winter- en trekvogels.
Er zijn waarschijnlijk Aalscholvers, Steenlopers, Paarse Strandlopers, Scholek-
sters, Drieteenstrandlopers, Oeverpiepers en verschillende soorten meeuwen. Met 
wat geluk zien we Rotganzen, Zwarte Zee-eenden, Drieteenmeeuwen, Roodkeeldui-
kers, Sneeuwgorzen, Jan van Genten (ver weg), Kuifaalscholver(-s) en Bruinvissen. 
Aanmelden uiterlijk woensdag 28 oktober 2020 via activiteitencommissie@vwgzkl.
nl en vermeld ook je 06. 
Wanneer de pier is gesloten, gaat de excursie niet door. Check hiervoor de website 
https://www.ijrb.nl/. De Zuidpier wordt gesloten voor publiek bij voorspelling van 
windkracht 6 of meer uit de richtingen west, zuidwest of noordwest. De sluiting 
geldt voor 24 uur. De volgende ochtend na 10.00 uur wordt, aan de hand van de 
weersvoorspellingen, beoordeeld of de pier weer voor het publiek geopend kan wor-
den.
VerZamelen Bij de Zuidpier, eindpunt Bus, ijmuiden aan Zee om 9:15 uur.
trek laarZen aan en neem je kijker en/oF scoop mee.
excursieleider: rino aBraHamse.

Zondag 15 november | Amsterdamse Waterleiding Duinen
We gaan naar onze mooie Waterleidingduinen en lopen in de richting van het Zwar-
te Veld. Mogelijk zien we Grote Zaagbekken, Brilduikers, Wintertalingen, Rietgorzen 
en andere overwinteraars. Ook is er een kansje dat we een Roerdomp tegenkomen.
Start 09.00 uur. Zandvoortselaan 130 in Zandvoort
aanmelden uiterlijk woensdag 11 noVemBer Via actiViteitencommissie@VwgZkl.nl  
en Vermeld ook je 06.
excursieleider: Hans limper

Samen vogelen: zondag 6 december | Elswout
Wandelen over Landgoed Elswout is een feest voor de zintuigen; de schoonheid van 
deze 400 jaar oude buitenplaats is ongekend en wordt dan ook gezien als één van 
Nederlands mooiste en best bewaarde buitenplaatsen. Bosvogels weten de oude 
bossen en het vele dode hout daarin ook te waarderen. We gaan op zoek naar 
spechten, Keep, Glanskop, Appelvink en andere mooie soorten die aanwezig zijn op 
het landgoed.
VerZamelen om 9:00 uur Bij Het poortgeBouw elswoutslaan 14, oVerVeen. duur excur-
sie: ongeVeer twee uur.
aanmelden uiterlijk woensdag 2 decemBer Via actiViteitencommissie@VwgZkl.nl en Vermeld 
ook je 06.
excursieleider: aanweZig


