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Twee ‘pottenkijkers’ op bezoek
Wij hebben al sinds 2007 een leuke Jeugdvogelclub en ook de Vogelwerkgroep Alk-
maar wil hier mee starten. Daarom kwamen twee van hun leden kijken hoe wij het 
doen. Zo hebben ze ervaren hoe het bij ons gaat, in dit geval naar de excursie naar 
het vogelringstation op 10 oktober. Elke tweede zondag van de maand trekken we 
met onze jeugdleden door de natuur rondom Haarlem. Hier het verslag van de afge-
lopen maanden. Op de website staan veel foto’s.

12 september: Zwalkende egel zorgt voor bijzondere onderbreking
We waren nog maar 200 meter onderweg in Driehuis toen we al iets bijzonders za-
gen. Een egel midden op de weg, hij waggelde nogal en was zeer mager. Onze Anne-
marijn heeft ervaring met diergeneeskunde. Ze ving de egel en belde de dierenam-
bulance. Het kwartiertje wachten werd een leerzame les over egels en de gezondheid 
bij dieren. Ook de medewerkers van de dierenambulance konden de kinderen wat 
bijbrengen. We vervolgden onze tocht door de buitenplaatsen in Velsen en brachten 
een bezoek aan het Pieter Vermeulen Museum. Daar mochten we het depot bekij-
ken. Hier staan honderden opgezette dieren (vooral vogels) en zijn heel veel andere 
dingen te bekijken. Zo werd het een unieke ochtend.
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Excursie Vogelringstation Amsterdamse Waterleidingduinen. Foto: Erwin Robbertz
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Ga je ook een keer mee?
Elke 2e zondag van de maand gaan we op stap met kinderen van zo’n 10 t/m 13 
jaar. Het programma van deze dagen staat enkele weken voor de activiteit op de 
website www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub.

10 oktober: Talloze nieuwe soorten werden aan lijstjes toegevoegd
Een bezoek aan een ringstation is altijd populair. We gingen daarom met wel elf 
kinderen op stap door de Amsterdamse Waterleidingduinen naar het afgesloten 
gebied waar het station ligt. We werden hartelijk ontvangen en kregen veel verschil-
lende soorten te zien. Zwartkop, Roodborst, Koolmees, Tuinfluiter, Merel maar ook 
3 Waterrallen, een prachtig Vuurgoudhaantje, 3 Baardmannetjes en als klap op de 
vuurpijl een Raddes Boszanger. Wat bijzonder om deze vogels van dichtbij te zien. 
Ook mochten we nog kijken bij de verschillende netten. De tijd vloog om en toen we 
op de terugweg nog een IJsvogel zagen, was de ochtend helemaal top !

14 november: Vogels én zoogdieren kijken vanaf de Zuidpier
We letten op vogels maar natuurlijk ook op andere bijzondere dieren. Zo was het 
zien van een zeehond een grote wens van een van de jonge deelnemers deze och-
tend. En die wens werd vervuld, want we zagen zelfs 3 gewone zeehonden en mini-
maal één bruinvis. De kinderen waren er van onder de indruk. Ook zagen we aller-
lei zeevogels naast de vaste bewoners van de blokken rond de pier. Er kwam een 
volwassen Jan van Gent langs, diverse Roodkeelduikers, er zwommen diverse Zee-
koeten, een Alk, een groep Eiders en een paar Drieteenmeeuwen. Het was een leuke 
ochtend met vier erg geïnteresseerde kinderen ...

Excursie Zuidpier. Foto: Johan Stuart


