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Jeugdvogelclub

Jeugd op zoek naar vogels
Elke maand is er een spannende tocht voor de jeugdleden van de Vogelwerkgroep 
en andere kinderen die van vogels houden.

Kepen en een nest van een Zanglijster op Elswout
We hadden gehoord van de vele Kepen die hier en daar gezien waren. Daarom kozen 
we zondag 8 november voor Elswout. De Kepen hebben we gezien. Een behoorlijke 
grote groep zelfs. En verder Krakeenden, Grote Bonte Spechten, Roodborstjes, 
Slob eenden en Goudhaantjes (heel dichtbij). Ook vonden we nog een oud zanglijs-
ternest. Met een kleine klimpartij konden we een foto maken. De nestkom is mooi 
afgewerkt met klei. Het was een hele gezellige tocht en we beleefden veel plezier met 
het invoeren van onze gezichten in de app ObsIdentify. Lachen! Op de terugweg 
ontdekten de kinderen nog een ‘fout’ in de klok van Elswout.

Jeugdvogelclub op stap rond Spaarndam
Florian schreef het verslag: ‘We waren op 13 december met de Vogelwerkgroep een 
rondje polder geweest. We hoorden een Waterral en fietsten door naar het Landje 
van Gruijters daar zagen we Wintertalingen toen gingen we een zijpaadje in daar 
zagen we Waterpiepers en Nonnetjes. Toen gingen we naar de Westhoffplas daar 
zagen we Grote Zilverreigers en Watersnippen en gingen verder en zagen 3 Kleine 
Zwanen en 1 Wilde Zwaan. Later kregen we nog dit bericht van Tom: Laatst gingen 
Gijs, ik en mijn moeder naar dat plekje waar die grote buis over een sloot lag en 
waar we allemaal overheen gingen lopen. Daar hebben we een heel bijzonder vogel-
tje gezien: de IJsvogel. Hij ging erg snel en ik zag alleen een ‘Blauwe flits’ ik riep 
meteen EEN IJSVOGEL! Het was een leuk jaar en ik heb genoten van iedere tweede 
zondag van de maand. Groetjes Tom

Damherten, Kuifmezen en ijs!!!
Wat hebben we weer genoten. We waren 10 januari met negen kinderen en het had 
die nacht wat gevroren. Het leuke is dat je in de AWDuinen mag struinen. En dat 
hebben we gedaan. Je komt dan op leuke plekken. De kinderen worden heel blij 
van de Damherten die zich van dichtbij laten zien. En er zat een prachtige Grote 
Bonte Specht boven in een boom te roepen. Goed te zien en te fotograferen (met een 
mobiel door de telescoop). Ook leuk waren de Goudhaantjes, de Kuifmezen en de 
Grote Gele Kwikstaarten. Maar helemaal enthousiast werden de kinderen van een 
laagje ijs op een ondiepe plas. Zo vaak maken ze dat niet mee. Kortom het was een 
supergezellige ochtend met enthousiaste gezellige kinderen in de natuur.

14 februari 2020 Leyduin en AWDuinen in de sneeuw
Wat is de natuur mooi met sneeuw! We konden op 14 februari prachtig allerlei  
sporen volgen. Van hazen, vogels en een vos. Maar de zwakken onder de vogels 
hebben het dan moeilijk. Indruk maakte de dode Merel die we bij een boom vonden. 
Via Leyduin kwamen we bij de Oranjekom, waar we veel verschillende watervogels 
zagen: Grote Zaagbekken, een IJsvogel, Houtsnip en Watersnip. Gelukkig konden 
we even opwarmen in het Koetshuis van Leyduin, waar boswachter Jeroen iets 
vertelde over zijn werk.

Ga je ook een keer mee? Elke 2e zondag van de maand gaan we op stap.


