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Excursies | Agenda

Vanwege de onzekerheid over de coronamatregelen die nog steeds gelden, is aan

melding voor alle excursies noodzakelijk. Mogelijk zal het aantal deelnemers beperkt 

moeten worden. Leden van de VWGZK hebben voorrang. Tijdens de excursies zal de 

1,5 meter in acht genomen worden. Meld je aan voor de excursies via activiteitencom

missie@vwgzkl.nl en vermeld naam en mobiel telefoonnummer.

Zondag 9 januari | Samen Vogelen | Winterwandeling Amsterdamse  
Waterleidingduinen
Deze wandeling door de duinen is een mooie traditie die het afgelopen jaar, door 
Corona, helaas niet door kon gaan. Onderweg is er kans op leuke waarnemingen 
zoals Krooneend, Grote Zaagbek, Brilduiker, Wilde Zwaan, Klapekster en Waterral.
Vertrek om 9:00 uur Vanaf ingang panneland awd. aanmelden uiterlijk donderdag  
6 januari, Vermeld naam en 06-nummer. graag Zelf de toegangskaart Voor de awd Ver-
Zorgen. let op: betaald parkeren €2,00.

Zaterdag 22 januari | Wieringermeer en Balgzand
We gaan eerst naar de Wieringermeer op zoek naar Wilde en Kleine Zwanen. Via de 
Zuiderhaven, waar veel eenden zijn, gaan we naar Den Oever. Mogelijk zien we bij 
Gemaal Leemans een IJsvogel. Afhankelijk van het tij bezoeken we uitkijkpunten 
over het wad op zoek naar Kuifduiker, Geoorde Fuut en Zaagbekken. Bij het vogel-
punt Normerven zitten veel ganzen en kijken we over het wad op zoek naar stelt-
lopers. Eventueel kunnen we op de terugweg De Putten bezoeken.
Vertrek om 08:45 uur Vanaf het parkeerterrein Van ikea aan de kant Van het station haar-
lem/spaarnwoude. bij opgaVe graag Vermelden of je mee wilt rijden of Zelf mensen mee 
kan nemen. aanmelden uiterlijk woensdag 19 januari. de autokosten worden gedeeld. 
excursieleider: hans limper.

Zondag 6 februari | Samen Vogelen | Houtrakkerbeemden
De akkers aan de Noorderweg zijn inmiddels omgevormd naar nieuwe ‘zoute’ na-
tuur. Rond dit gebied gaan wij samen vogelen. Zowel in de zomer als in de winter is 
dit een rijk vogelgebied. Kans op Watersnip, Witgat, Brilduiker en Nonnetje.
Vertrek om 9:00 uur Vanaf het parkeerterrein footgolf aan de noorderweg in spaarndam 
tegenoVer het groene schip. Verwacht einde Van de excursie: 12:00 uur. aanmelden ui-
terlijk donderdag 3 februari, Vermeld naam en 06-nummer. excursieleider: jacob bruin.

Zaterdag 19 februari | Brouwersdam en omgeving
We maken kans op leuke soorten zoals Sneeuwgors, IJsgors, Frater en verschillen-
de strandlopers. Met geluk Zwarte Zeekoet, IJseend en Roodhalsfuut. Ook kunnen 
we waarschijnlijk Grijze Zeehonden van dichtbij zien. In de Prunjepolder/Flaau-
wersinlaag zijn in deze tijd van het jaar veel steltlopers, eenden en ganzen.
Vertrek om 07:30 uur Vanaf het parkeerterrein Van ikea aan de kant Van het station haar-
lem/spaarnwoude. bij opgaVe graag Vermelden of je mee wilt rijden of Zelf mensen mee 
kan nemen. aanmelden uiterlijk woensdag 16 februari. de autokosten worden gedeeld. 
excursieleider: eef Van huijssteeden.
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Zaterdag 26 februari | Landje van Geijsel bij Ouderkerk a/d Amstel
Tegen de lente zette Boer Geijsel zijn weiland onder water voor de steltlopers zodat, 
tijdens de trek, een aantrekkelijk plas-drasgebied ontstaat voor honderden Grut-
to’s, Wulp, Kleine Plevier, Kemphaan en vele soorten eenden. Tegenwoordig beheert 
het Landschap Noord-Holland het gebied.
Gezien de beperkte parkeermogelijkheden is het maximaal aantal deelnemers 11. 
VerZamelen om 08:00 uur op het parkeerterrein Van ikea aan de kant Van het station haar-
lem/spaarnwoude. bij opgaVe graag Vermelden of je mee wilt rijden of Zelf mensen mee 
kan nemen. aanmelden uiterlijk woensdag 23 februari. de autokosten worden gedeeld. 
excursieleider: jan kuys.

Zaterdag 5 maart | Schoonmaakactie Oeverzwaluwbroedwand
Na de winter moet de broedwand weer geschikt worden gemaakt voor het nieuwe 
broedseizoen. De gaten moeten worden schoongemaakt en weer worden gevuld met 
een schoon mengsel van grond en zand. Het is een lekkere buitenactiviteit waarbij 
extra handen zeer welkom zijn.
locatie: toolenburgplas hoofddorp. tijd: Van 10:00 tot 14:00 uur. aanmelden Via mail bij 
marcel schalkwijk: jwmschalkwijk@gmail.com. laarZen en warme kleding Zijn aanbeVolen.

Zondag 6 maart | Samen Vogelen | Landje van Gruijters
In het vroege voorjaar komen de Grutto’s uit het zuiden terug, ze verblijven eerst 
enkele weken in plasjes zoals in de Gruijters om daarna aan het broedseizoen te 
beginnen. Met een beetje geluk zien we honderden Grutto’s en andere steltlopers, 
er is geen vergelijkbare plek in Noord-Holland waar je zo dicht op deze vogels kunt 
staan.
VerZamelen om 8:00 uur bij het parkeerterreintje aan de redoute/liniepad te spaarndam. 
excursieleider: martijn korthorst

 
Zaterdag 19 maart | Rondje 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 we kunnen verwachten zijn onder andere watervogels als Waterral, 
Wintertaling, Rietgors, Brilduiker, Grote Zaagbek en mogelijk zelfs Roerdomp of 
Baardman. Een interessant gebied voor een leuke wandeling waar je, ook als begin-
nend vogelaar, de soorten goed kan waarnemen. We wandelen rond de Meerwijk-
plas en zullen daarna de Poelbroek rondgaan en vervolgens lopen we via het fiets-
pad weer terug.
Vertrek om 07:30 uur Vanaf parkeerplaats molenplas, waertmolenpad 1, 2036 es 
haarlem. Verwacht einde Van de excursie: 10:30 uur. aanmelden uiterlijk donderdag  
17 maart, Vermeld naam en 06-nummer. excursieleider: christophe reijman.
 
Zaterdag 23 april | Bezoek aan Vogelringstation Van Lennep
Het Vogelringstation in de Kennemerduinen heet formeel ‘Stichting Vinkenbaan Mr. 
Cornelis van Lennep 1751 – 1813’. De stichting is in 1958 opgericht. Tijdens deze 
excursie zal er uitleg gegeven worden over onder meer het vangen met verschillende 
netten, determineren, meten, wegen en natuurlijk het ringen. Het doorgaan is on-
der voorbehoud van de weersomstandigheden.
aanmelden uiterlijk donderdag 21 april. na aanmelding ontVang je aanVullende informa-
tie. er is plaats Voor maximaal 10 deelnemers. de excursie start om 7:30 uur en eindigt 
rond 11.00 uur. we worden ontVangen en begeleid door mark broeckaert.

Zondag 27 maart | Lepelaarskolonie De Liede
Sinds 2004 broedden er Lepelaars in bomen in een klein moerasbosje langs de Bui-
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ten Liede, een van de beste plekken om ze te zien in Nederland. Vanaf het fietspad 
(Robertus Nurksweg) achter pompstation Total De Liede heb je een mooi uitzicht 
over het bosje en de vele boomnesten van de Lepelaars. Je ziet Lepelaars overvlie-
gen en het nest opbouwen, we maken tevens een kleine rondwandeling. 
VerZamelen om 9:00 uur, achter het pompstation nabij het bosje, excursieleider is aanweZig.

Zondag 3 april | Samen Vogelen | Amsterdamse Waterleidingduinen
Gezamenlijk gaan we in het vroege voorjaar de AWD verkennen. Ieder heeft zijn 
ogen en oren open. Wie weet zien we Boompieper, Kleine Plevier, Boomleeuwerik en 
mogelijk Beflijster. Op het water vinden we nog veel eenden waaronder ook Kroon-
eend.
Vertrek om 07.30 uur Van ingang panneland, VogelenZangseduinweg 2, 2114as Voge-
lenZang. aanmelden tot 30 maart. parkeerkosten € 2,00 en toegang awd Vanaf 18 jaar  
€ 1,50.

Zondag 10 april | Laarzenpad Naardenmeer
We wandelen over vlonderpaden, dwars door weilanden en bossen. Bij de verschil-
lende observatiehutten kijken en luisteren we naar de vele bijzondere broedvogels 
in dit oudste natuurgebied van Nederland. We hebben kans op Purperreiger, Cetti’s 
Zanger en nog vele andere soorten.
VerZamelen om 08:00 uur op het parkeerterrein Van ikea aan de kant Van het station haar-
lem/spaarnwoude. bij opgaVe graag Vermelden of je mee wilt rijden of Zelf mensen mee 
kan nemen. aanmelden uiterlijk 1 april, maximaal 15 deelnemers. de autokosten worden 
gedeeld. excursieleider: martijn korthorst

Zondag 24 april | Kennemer Vogeldag Fort Benoorden Spaarndam
Op 24 april 2022 gonst het in en rond Fort Benoorden Spaarndam van de activitei-
ten rond vogels. Na 2 jaar afwezigheid, gaan we ervan uit dat we deze succesvolle 
dag weer kunnen organiseren. Dat doen we samen met het IVN Zuid-Kennemer-
land, Vereniging Behoud Hekslootpolder en Landje van Gruijters. De Big Sit (zo veel 
mogelijk soorten zien vanaf één plek), activiteiten voor kinderen met stempelkaart, 
interessante excursies, lezingen, een bijzondere vogeltentoonstelling, speciaal inge-
richte kamers om vogelgeluiden te beluisteren, kraampjes en nog veel meer. In de 
volgende Fitis meer informatie. Ook op www.100procentkluut.nl staat vanaf febru-
ari het programma. Houd de datum alvast vrij!

Zaterdag 15 mei | Marker Wadden
We gaan met FOGOL op excursie naar de Marker Wadden vanuit de haven van 
Enkhuizen bij het station. Er zal vooraf tijdens de heenvaart een presentatie zijn. 
We kunnen veel broedende rietvogels verwachten, Baardmannetjes waren in 2021 
veel aanwezig. In het voorjaar komen veel vogels naar de eilanden. Op trek of blijven 
ze? Slechtvalk, Dwergmeeuw en eenden als Slobeend zijn waargenomen. Misschien 
treffen we de Zomertaling, Tapuit en diverse soorten steltlopers zoals Kemphaan, 
Grutto, Bonte Strandloper, Steenloper en Groenpootruiter. Het eiland is in ontwik-
keling dus nieuwe broedende soorten zijn mogelijk. De excursies van FOGOL zijn 
snel volgeboekt daarom is een tijdige aanmelding noodzakelijk. Aanmelden is mo-
gelijk tot 15 februari 2022. Het aantal deelnemers is beperkt. Na aanmelding ont-
vang je bericht over de betaling. De kosten voor de boottocht zijn ongeveer € 55,00, 
inclusief toegang, koffie of thee, soep met brood op de terugweg en excursies onder 
leiding van FOGOL. Zelfstandig of met onze eigen groep op pad gaan is ook moge-
lijk. Er zijn kijkers beschikbaar. Vertrek uit de haven van Enkhuizen 09.30 uur en 
terug ongeveer 17.30 uur. Zie ook de website www.fogol.nl.


