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Excursies

Zondag 3 januari Stookolieslachtoffertelling

Zondag 24 januari Dagexcursie naar Texel

Ganzen, steltlopers en eendensoorten zijn volop te zien op

deze excursiedag en als het meezit in een prachtig winters

landschap1 Met personenauto's gaan wij de bekende vogelplaat-
sen af, waarbij wij onder andere Polder de Eendracht voor de

ganzen, de Eijerlandse Polder voor de eenden alsmede de Sluf-

ter zullen aandoen. Vertrek 07.00 uur vanaf het parkeerterrein

bij de jeugdherberg Jan Gijzen aan de Jan Gijzenvaart in Haar-

lem-Noord. In totaal kunnen 18 leden mee, daarom snel opgeven

bij Marianne Willems, tel. 023-389481.

Zondag 14 februari Midwinterwandeling in de AW-duinen

Deze excursie wordt in samenwerking met het IVN afd. Haarlem

georganiseerd. We besteden vooral aandacht aan de wintergasten
onder de watervogels. Vertrek om 9.00 uur vanaf ingang Panne-

land (bij Vogelenzang). Duur ca. 2.5 uur. Voor dit terrein is

een toegangskaartje (verkrijgbaar aan de ingang) verplicht.

Zondag 14 maart Vaarexcursie door de Biesbosch

Onder leiding van een terreinbeheerder maken wij een boottocht

door dit landschap van kreken, killen, grienden, wilgenvloed-
bossen en rietvelden. Ook leggen we enkele malen aan voor een

wandeling waarbij laarzen onontbeerlijk zijn. Vertrek om 7.00

uur vanaf het Kennemerplein (noordkant Station Haarlem). U

dient bij u te hebben: regenkleding, proviand (voor een halve

dag) ,
laarzen en gymschoenen of sloffen (voor in de boot).

Kosten ongeveer ƒ 10,=
.

Bij mist gaat de excursie niet door.

Aanmelden bij Marianne Willems, tel. 023-389481.

Als energiek begin van het nieuwe jaar organiseert de excur-

siecommissie op 3 januari een pittige wandeling van de Zuid-

pier naar Parnassia en weer terug. Aandacht wordt besteed aan

zeevogels en stookolieslachtoffers. De totale route bedraagt

zo'n 15 km. Wie het na een halve wandeling wel genoeg vindt

kan bij Parnassia de bus nemen. Opgave vooraf niet nodig. Ge-

start wordt om 9.00 uur aan het begin van de Zuidpier. Te be-

reiken vanuit Haarlem met buslijn 70.
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Zondag 28 maart Fiets-/wandelexcursie door Dijkland/Ruigoord

Het eerste deel van deze excursie bestaat uit een fietstocht

door het prachtige polderlandschap Dijkland behorend bij het

Recreatieschap Spaarnwoude. Daarna volgt een wandeling door

"het bedreigde gebied" Ruigoord nabij Halfweg. Een pittige
excursie die zeker zo'n 4 uur in beslag zal nemen. Vertrek

8.00 uur vanaf de PTT-toren, hoek Waarder- en Veerpolder, ui-

teraard met de fiets. Koffie en een broodje meenemen.

Zondag 4 april Weidevogelexcursie rond de Hekslootpolder

Een excursie in samenwerking met de vereniging "Behoud Hek-

slootpolder" en het IVN afd. Haarlem. Wandelen rond de inmid-

dels zo bekende Hekslootpolder en genieten van het voorjaars-
spektakel dat de weidevogels ons zullen bieden. Natuurlijk
hebben we ook aandacht voor de diverse soorten riet- en water-

vogels. Vertrek 7.30 uur vanaf de hoek Spaarndamseweg/Vondel-

weg bij het informatiepaneel. Duur ongeveer 2.5 a 3 uur.

Zondag 25 april Wandelexcursie landgoed Waterland te Velsen

Dit landgoed staat bekend om zijn grote Blauwe Reiger-kolonie
die door het dichte bladerdak voor een belangrijk deel van het

jaar aan het oog onttrokken is. In deze periode is het nog

niet zo ver dus grijp uw kans! Verder kijken en luisteren we

naar de vele soorten bosvogels die dit gebied zo rijk maken.

Vertrek om 7.30 uur vanaf het parkeerterreintje gelegen 50 me-

ter voorbij de hoofdingang aan de Rijksweg te Velsen. Deze ex-

cursie wordt in samenwerking met het IVN afd. Haarlem georga-

niseerd.

Zaterdag 1 mei Wandelexcursie in de duinen van Bergen

Onder leiding van dhr. Terlouw, opzichter van dit Provinciaal

Waterleiding-terrein, maken wij een wandeling door dit beroem-

de duingebied. Hier ligt de grens tussen kalkrijke en kalkarme

duinen, tussen Duin- en Waddendistrict, hetgeen een heel spe-

cifieke flora oplevert. Voor wat betreft de vogels is het on-

der andere de tijd voor de Nachtegaal, Boomleeuwerik, Tapuit
en Wulp. Het maximum aantal deelnemers is ongeveer 20 perso-

nen; derhalve is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kunt u

doen bij Marianne Willems tel. 023-389481 of Peter de Jong

tel. 02550-21830. We vertrekken met personenauto's om 7.00 uur

vanaf het Kennemerplein, achter het station. Om 7.45 uur wor-

den we verwacht in Bergen op het parkeerterrein Woudweg van-
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waar we gaan lopen. Duur ca. 2.5 uur. Excursiekosten ƒ 1,=

plus een toegangskaartje. Vervoerskosten worden over de inzit-

tenden verdeeld.

Zondag 9 mei Weidevogelexcursie rond de Hekslootpolder

Gegevens zie 4 april jl.

Zondag 9 of 16 mei Vaarexcursie Waterland-Oost en Holysloot

Deze excursie wordt geleid door een gids van StaatsBosBeheer.

Verdere gegevens waren bij het ter perse gaan van deze Fitis

nog niet bekend. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u

zich wenden tot Marianne Willems tel. 023-389481.

Welke excursies zijn er geweest?

Excursie Wieringen/Balgzand 22-8-1992

André Botter

Het doel van deze jaarlijkse excursie is het zien van de Zwar-

te Stern die in deze tijd massaal overtrekt op weg naar de

slaapplaats. Zagen we vorig jaar duizenden exemplaren over-

trekken tegen een prachtig ondergaande zon, dit jaar liet het

weer -en dus deze vogels- het afweten. Onze eerste stop was

bij de Putten aan het begin van de Hondsbossche Zeewering.
Hier foerageerden enkele Kanoeten (nog in zomerkleed) , Kluten,

Bontjes, jonge Bergeenden, Steenlopers en wat Tureluurs. On-

derweg naar Den Oever deden we enkele ondergelopen bollenvel-

den aan met vele steltlopers. Hoogtepunt: een druk rondzwem-

mende Grauwe Franjepoot. Bij Stroe de dijk op na koffie met

gebak bij Tante Pietje in Den Oever. Net toen we ons geïnstal-
leerd hadden brak het onweer los. Misschien trokken de sterns

wel door, maar wij gingen schuilen in een campingkantine.

& Tinka Evers
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Excursie Gaasterland 06-9-1992

Om 8 uur vertrokken we met twee gehuurde busjes richting Gaas-

terland. In tegenstelling tot de voorgaande dagen was het

stralend weer. Onze eerste stop maakten we in Kornwerderzand.

Boven de deur van het havenkantoortje bevond zich een Huiszwa-

luwennest met drie bijna volgroeide jongen. In de haven ver-

schalkte een Aalscholver een kleine schol. Via Makkum reden we

naar de vogelhut in Piaam. Daar kregen we Lepelaars, Slob-,
Krak- en Bergeenden en een Reuzenstem te zien. Koffie en ge-

bak in Workum, waar enkelen het middeleeuwse kerkje bezochten.

Bij de Mokkebank was helaas niets te zien. Door naar het Rijs-
terbos, een overblijfsel van een 17 c

eeuws landgoed, voor een

wandeling. Bij de Steile Bank liepen we door een weiland naar

de dijk. Van daar een riant uitzicht op Flamingo's, honderden

Aalscholvers met daartussen reigers, Kluten en Kieviten. Op

een weilandje in de verte graasden enkele Grauwe en Indische

Ganzen. De terugtocht had nog veel meer in petto. Bij Balk een

landje vol met Kemphanen en bij Workum een groep Grauwe Gan-

zen, zwermen Wulpen en alweer een Reuzenstem, die zich lange

tijd goed liet bekijken. De Workumerwaard voegde Brandganzen,

Bontbekplevieren, kiekendieven en een Grauwe Franjepoot aan

ons lijstje toe. Soep in restaurant Zurich sloot deze geslaag-
de excursie af.

André Botter & Tinka Evers

Excursie zeetrek Bloemendaal aan Zee 11-10-1992

Een fikse zuidwestenwind, gecombineerd met buien was nu juist
niet het weer dat een najaarszeetrektelling boeiend en inte-

ressant kan maken.

Zo verging het ook de ongeveer 30 deelnemers die zich de moei-
te hadden getroost om onder leiding van Fred Hopman, Erik van

Bakel en mijzelf op zondag 11 oktober bij Bloemendeal aan Zee

iets van de kusttrek waar te nemen. Veel was er niet te zien

en zo blijft het plannen van zo'n excursie altijd een gok. Op

zee een groep zeeëenden, aalscholvers en meeuwen, over land

wat leeuweriken, piepers en hier en daar een Sperwer tussen de

groepen trekkende Spreeuwen. Om 10 uur hebben we de excursie

verder maar afgeblazen. Volgende keer beter weer, dus meer te

zien.

Peter de Jong


