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Zondag 10 januari | Winterwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen
De AWD zijn elke winter prachtig en met mooie waarnemingen. We nemen u mee op 
een wandeling naar onder meer de Zwaneplas. In de kanalen en de plas zijn diverse 
typische wintergasten te zien als Grote Zaagbek, Krooneend, Wilde Zwaan en/of 
Roerdomp.
Vertrek om 08.00 uur. VerZamelen biJ het hek Van ingang panneland. toegangSkaart 
awd VerpliCht. duur: CirCa 2.5 uur. aanmelden uiterliJk woenSdag 6 Januari. exCurSie-
leider: martiJn korthorSt.

Lezingen | Excursies | Agenda

Activiteitencommissie, januari-februari-maart 2021

Vanwege onzekerheid over de coronamaatregelen, die er de komende tijd gelden, zul

len de excursies alleen in de omgeving plaatsvinden en is aanmelding vooraf noodza

kelijk. In overleg met het bestuur is besloten, om tijdelijk, met maximaal tien personen 

op pad te gaan.  De excursies gaan door als het vanuit RIVM weer is toegestaan om 

buiten in deze groepsgrootte activiteiten te ondernemen. Meld je in ieder geval aan via 

activiteitencommissie@vwgzkl.nl met vermelding van je mobiele nummer.

De komende periode zullen er geen lezingen gehouden worden.

Volop kans op koperwiek en kramSVogel in de AWD. Foto: Ton Lansdaal
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Zaterdag 23 januari | Houtrakkerbeemden
Met het openzetten van de stuw, voor de inlaat van brakwater, zijn de werkzaam-
heden in de Houtrakpolder gereed. De akkers bij de Noorderweg worden hierdoor 
omgevormd naar brakke natuur. In de Houtrakkerbeemden gaan wij samen voge-
len. Afhankelijk van het weer en de aanwezige vogels, brengen we een bezoek aan 
Westhoffplas, Westhoffbos en Noorderbos. Tijdens de wandeling gaan we op zoek 
naar overwinterende watervogels en zien we mogelijk ook enkele roof- en zang-
vogels. Bij nat weer zijn laarzen gewenst.
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 
woenSdag 20 Januari. exCurSieleider: JaCob bruin.

Zondag 7 februari 2021 | Buitenplaats Leyduin
Buitenplaats Leyduin is een mooi wandelgebied met prachtige binnenduinbossen. 
Woestduin en Vinkenduin zijn onderdeel van het gebied. Naast diverse bosvogels  
is er een kans op het zien van Sperwer en/of Havik. De Buizerd is ook een vaste 
bewoner van het gebied.
Vertrek om 09:00 uur Vanaf de parkeerplaatS buitenplaatS leyduin, woeStduinweg 4, 
2114bg VogelenZang. aanriJden Via de leidSeVaartweg en dan afSlaan naar manpadSlaan 
te heemStede. aanmelden uiterliJk dinSdag 2 februari 2021. exCurSieleider: Johan Stuart.

Zondag 28 februari | Meerwijkplas en Poelbroek
Dit relatief onbekende stukje natuurontwikkeling is een plek voor overwinterende 
vogels, die aan de rand van de stad in de rietkragen genoeg beschutting vinden. 
Soorten die hier aan het eind van de winter gezien worden zijn onder andere water-
vogels als Waterral, Wintertaling, Rietgors, Brilduiker, Grote Zaagbek en eventueel 
Roerdomp of Baardman. Voor een leuke wandeling is het een interessant gebiedje 
waar je, ook als je beginnend vogelaar bent, de soorten goed kan waarnemen. We 
wandelen rond de Meerwijkplas en zullen daarna de Poelbroek rondgaan. Daarna 
lopen we via het fietspad weer terug.
Vertrek om 08:00 uur Vanaf parkeerplaatS molenplaS, waertmolenpad 1, 2036 eS 
haarlem. VerwaCht einde Van de exCurSie: 11:00 uur. aanmelden uiterliJk woenSdag  
24 februari. exCurSieleider: ChriStophe reiJman.

Samen vogelen | zaterdag 20 maart Landje van Gruijters
Landje van Gruijters is een uniek vogelrijk plas-dras natuurgebied ten noorden van 
Spaarndam. We verwachten grote aantallen Grutto’s. Daarnaast zijn onder andere 
Smient, Wintertaling, Kluut en Tureluur mogelijk ook waar te nemen. Misschien 
zien we een Kleine Plevier.
Vertrek om 09:00 uur vanaf Parkeerplaats Redoute aan de Slaperdijkweg in Spaarn-
dam. Verwacht einde van de excursie: 11:00 uur. Aanmelden uiterlijk maandag  
15 maart. Excursieleider: Eef van Huijssteden.

Zondag 28 maart | Parnassia Vogel- en Spartelmeer
Rondje Vogel- en Spartelmeer met zingende Boomleeuweriken en op zoek naar de 
eerste Fitis en Blauwborst.
Vertrek om 08:00 uur Vanaf parkeerplaatS parnaSSia biJ het informatiebord. let op: Van 
Zaterdag- op ZondagnaCht gaat de ZomertiJd in, om 02.00 uur wordt de klok een uur 
VooruitgeZet. VerwaCht einde Van de exCurSie: 10:00 uur. aanmelden uiterliJk woenSdag 
24 maart. exCurSieleider: han buCkx.
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Nieuwe veldwerkcommissie
Omdat Rino Abrahamse terugtreedt als bestuurslid en lid van de werkgroep Veld

werk, zijn er twee nieuwe enthousiaste leden gevraagd deel uit te maken van deze 

werkgroep. Martin Hin blijft nog steeds actief, maar wordt hierin vanaf nu bijgestaan 

door Christophe Reijman en Marcel Slaterus. In het komende stukje stellen de heren 

zich even voor.

Hallo allemaal! Mijn naam is Christophe Reijman. Ik ben 39 jaar en mijn hele leven 
(op één jaar na dan) woonachtig in Haarlem. Ik vogel al sinds ik klein ben en ben 
sinds dit jaar lid geworden van de VWGZK. Ik vond dat ik mijn passie wat serieuzer 
moest nemen en wilde ook wat ‘terug doen’ voor de regio die mij zeer na aan het 
hart ligt. Ik ben tekendocent van beroep, al 15 jaar in Castricum. Mijn ervaringen 
ten aanzien van veldwerk zijn nog gering met een BMP in de Groene Jonker van 
enige tijd terug, maar ik ga graag op pad en leg overal mijn oren te luister om alles 
ten aanzien van veldwerk tot me te nemen.

Mijn ervaring in een vrijwilligersorganisatie zou de VWG ten goede kunnen komen, 
aangezien ik tien jaar lang een bestuursfunctie heb bekleed in een door mijzelf op-
gerichte stichting, waarmee we voor een honderdtal kunstenaars exposities organi-
seerden in stad en land. Ik beheerde de website en hoop mijn ervaringen in het 
verbinden van mensen in te kunnen zetten in het breder bekend maken van onze 
VWG en hoop ook leden en niet-leden te kunnen enthousiasmeren om deel te ne-
men aan activiteiten van ons. Als zodanig zal ik Rino dus vervangen als bestuurslid 
en hoop daarmee een aanvulling te kunnen zijn als contactpunt voor de werkgroep 
Natuurbescherming alsmede als algemeen bestuurslid eventuele andere taken op 
me te nemen die het bestuur van mij verlangt.

Ik heb enorm veel zin in deze functie en voel me vereerd gevraagd te zijn hiervoor. 
Ik ga mijn best doen!

Beste lezer. Ik ben Marcel Slaterus. Ik ben een geboren mug, jeugdbonder en ik ben 
als scholier in de jaren tachtig door Johan Stuart bij de Vogelwerkgroep betrokken 
geraakt. Na het voortgezet onderwijs namen mijn vogelgerichte activiteiten echter in 
rap tempo af, omdat het vroeg opstaan voor tellingen een maar moeilijk te combi-
neren activiteit bleek te zijn met mijn nieuwe studentenleven. Na verschillende 
herinneringsbrieven van de penningmeester heb ik toen mijn lidmaatschap van de 
Vogelwerkgroep maar opgezegd. Maar nu ik wat ouder en grijzer ben geworden (46 
inmiddels) heb ik mijn oude hobby weer fanatiek opgepakt. Door mijn betrokken-
heid bij onder andere BMP, MUS, wintertellingen, weidevogelbescherming, winter-
voedselakkertellingen, land- en zeetrektellen, ringwerk, het Vogelhospitaal en (op 
sommige van mijn vrije middagen; ik ben biologiedocent) ordinair twitchen, denk ik 
onderhand aardig wat contacten met andere vogelaars uit de regio weer opgepakt 
te hebben. Op die manier hoop ik een nuttige schakel te kunnen zijn tussen de 
veldwerkgroep en de mensen die in het veld bezig zijn met hun hobby en onderzoek.
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Eerste vogelexcursie na uitbraak corona
Houtrakkerbeemden, 26 september 2020

Het is een onverwacht mooie zonnige 

ochtend in september als ik op de fiets 

stap naar de Houtrakkerbeemden. De 

laagstaande zon schijnt een gouden 

randje aan de polder, die deels nog in 

nevelen gehuld ligt. Bij de Westhoffplas 

foerageren de laatste Boerenzwaluwen. 

Even verderop vliegt een Witgat onder 

luid protest op en een groep Graspiepers 

zwermt langs de oever van een sloot. En 

de excursie moet nog beginnen!

Bij de verzamelplek vertelt gids Jacob 
over de ontwikkelingen in het gebied, 
maar zijn verhaal moet ik jullie schul-
dig blijven; mijn kortetermijngeheugen is helaas niet meer wat het was. Wel  
kwamen we tijdens de wandeling langs een kanaaltje waar in de toekomst water 
van Zijkanaal C in zal stromen, zodat (een deel van) het gebied brak wordt. Dit zal 
uiteraard de nodige gevolgen hebben voor de natuur. Ik ben benieuwd wat voor 
vogels dit op zal leveren.
De wandeling door de Houtrakkerbeemden voert ons eerst door de polder. Een 
groep van zo’n 30 Putters foerageert op het land en vliegt pruttelend heen en weer. 
Een Buizerd op een lantaarnpaal zit het zo eens aan te kijken. Grauwe Ganzen 
vliegen over in alle richtingen, Graspiepers piepen samen met Witte Kwikstaarten 
en op een plek waar je meestal Ringmussen ziet, zien we twee Ringmussen.
In de richting van de Westhoffplas foerageert een grote groep Kauwen en Zwarte 
Kraaien samen met een aantal Holenduiven. Een jagende Torenvalk doet hen  
opvliegen en luid kekkend vliegt de valk voorbij. Ook een leuke soort is de Gele 
Kwikstaart, die zo aardig is om op het prikkeldraad te gaan zitten zodat hij wat 
beter zichtbaar is.
We komen langs de plek waar de nieuwe vogelkijkhut moet komen. Jacob vertelt 
over de gulle gevers die de hut gefinancierd hebben. Hierover heeft u al in een eer-
dere Fitis kunnen lezen. Via het Noord-Hollandpad lopen we naar het Westhoffbos 
waar een Roodborst zijn of haar liedje zingt. Langs een modderige dijk lopen we 
naar het Noorderbos. Hier zitten veel Tjiftjaffen en we horen een Grote Bonte Specht. 
Een Havik in een kale boom levert een mooi gezicht op. Na bijna drie uur heerlijk 
wandelen komen we weer op de plek van vertrek.
Voor mij was dit de eerste vogelexcursie sinds het uitbreken van Corona. Het was 
fijn om weer met elkaar op pad te kunnen en te genieten van de vogels en de natuur 
om ons heen.

■ Marjolein Verdam

haVik Foto: Ton Lansdaal


