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Excursies

Het vangen van vogels is eenbezigheid die al eeuwenoud is en met na-

me langs de Hollandse kust plaatsvond (daar trokken/trekken immers

veel vogels langs!). Rijke mensen van adel lieten in deze regio buiten-

plaatsen met bijbehorendevinkenbaan bouwen. Men ving de vogels toen

vooral voor de consumptie. Deze oude traditie dreigde in de 20e eeuw

bijna verloren te gaan door het invoeren van de Vogelwet, maar onder-

zoekers onderkenden tijdig het belang van het vangen van vogels voor

ringonderzoek. Vanaf de jaren 50 zijn steeds meer vinkenbanen langs

de Hollandse kust in gebruik genomen, maar nu dus als vogelringstati-
on ten behoeve van onderzoek aan vogels. Vogels worden gevangen en

van een ring voorzien, en dan weer losgelaten. Als geringde vogels later

worden teruggevangen of ergens dood worden gevonden, dan kan men

daar van alles uit afleiden, bijvoorbeeld leeftijd, trekafstand, conditie

etc. Wilt u ook eens een kijkje nemen op zo’n vogelringstation, meldt u

zich dan aan voor deze excursie op zaterdag 21 augustus naar het Vo-

gelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hans Vader,
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Ook in de Kennemerduinen worden er jaarlijks zo'n 6.000-8.000 vogels

geringd. Het Vogelringstation Mr. Cornelis van Lennep 1751-1813 is

in 1958 opgericht door een aantal actieve Vogelwerkgroepleden zoals

het echtpaar Bloem, Theo Belterman, Wijnand Akkerman en Jan van

Tussenbroek. Ook deze vinkenbaan kunt u tijdens een excursie op za-

terdag 11 september bezoeken, en er alles horen over vangen, meten,

wegen, determineren enz. Begin: 10.00 uur vanaf parkeerterrein Par-

nassia in de Kennemerduinen. Duur: 2,5 a 3 uur. Maximum aantal

deelnemers: 10 personen (volwassenen). U dient er rekening mee te

houden dat u vanafhet parkeerterrein heen en terug zo'n 30 minuten

moet lopen. Aanmelden bij Antje Ehrenburg, tel. 023-5248391 of via

antie.ehrenburgalhccnet.nl.

Oktober is een prima tijd om naar de langstrekkende vogels te gaan kij-
ken die naar het zuiden gaan, en de kust is hiervoor een prima plaats.
Kom dus kijken op zondag 10 oktober bij Parnassla hoeveel er langs

trekt, en maak kennis met de vele roepjes die vogels hoog in de lucht

laten horen. Dat is wel even wat anders dan de bekende zang! Laat u

niet ontmoedigen, maar laat u imponeren door de vogels en laat u mee-

slepen door de mensen die er alles van weten (de trektellers). Deze pu-

blieksexcursie wordt georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerlandsamen

met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Opgeven vooraf niet nodig.

Begin: 8.00 uur bij het parkeerterrein Parnassia. Meer info bij Eric van

Bakel, tel. 023-5393507.

In het unieke veenweidegebied Hekslootpolder aan de rand van Haar-

lem-Noord kunt u ook in het najaar genieten van vele weidevogels die

zich hier verzamelen. De gidsen vertellen u er meer over. Deze publieks-

excursie op zondag 24 oktober wordt georganiseerd door IVN Zuid-

Kennemerland samen met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Op-

mede-oprichter van Vogelringstation AW-duinen, kan u er alles van ver-

tellen. Begin: 12.00 uur vanaf ingang Zandvoortselaan van de AW-

duinen. Duur: 2,5 à 3 uur. Maximum aantal deelnemers 10 personen

(volwassenen). U dient er rekening mee te houden dat u vanaf de ingang

heen en terug zeker 45 minuten moet lopen. Aanmelden bij Antje

Ehrenburg, tel. 023-5248391 of via antje.ehrenburg@hccnet.nl.

Op deze zondagochtendfietsexcursie op 29 augustus gaan we op zoek

naar roofvogels in Spaarnwoude. Met een beetje geluk zien we een

aantal verschillende soorten. Begin: 11.00 uur bij boerderij Zorgvrij in

recreatiegebied Spaarnwoude (Genieweg, Velsen-Zuid). Deze publieks-

excursie wordt georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerlandsamen met

de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Recreatieschap Spaarnwou-

de. Duur: ± 3 uur. Kijker aanbevolen. Informatie: Eric van Bakel, tel.

023-5393507.
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geven vooraf niet nodig. Begin: 8.00 uur bij het Infopaneel op de hoek

Vondelweg -
Jan Gijzenvaart. Meer info bij Eric van Bakel, tel. 023-

5393507.

Op zondag 28 november houden we een dagexcursie door Noord-

Holland om naar de vele duizenden ganzen te kijken die hier 's win-

ters neerstrijken. Dirk Tanger weet in onze eigen provincie als geen an-

der de mooiste plekken te vinden! Via de Vechtpolders (Kleine Zwanen,

Kolganzen, Grauwe Ganzen) naar Waterland-oost (dezelfde soorten en

ook nog Brandganzen) en dan naar de Wieringermeer (Rietganzen, Klei-

ne Zwanen) en Wielingen (Rotganzen). In de Harger- en Pettemerpolder

(bij de Hondsbossche Zeewering) zoeken we dan nog evennaar Dwerg-

ganzen. Begin: 9 uur. Duur: gehele dag. Maximum aantal deelnemers

17 personen. Aanmelden bij: Antje Ehrenburg tel. 023-5248391 of via

antie.ehrenburgaihccnet.nl.


