
Fitis 40 (1) 2004

50

Excursies

Op 9 mei gaan we weidevogels bewonderen in de Hekslootpolder In

dit unieke veenweidegebiedaan de rand van Haarlem-Noord kunt u in

het voorjaar genieten van vele weidevogels. De gidsen vertellen u er

meer over. Deze publieksexcursie wordt georganiseerd door IVN-Zuid-

Kennemerland samen met VWGZK. Opgeven vooraf niet nodig. Start

8.00 uur bij het Infopaneel op de hoek Vondelweg -
Jan Gijzenvaart.

Meer info bij Eric van Bakel, tel. 023-5393507.

Eindenhout is een van de weinige oorspronkelijke, vrijwel ongerepte en

niet-toegankelijke delen van de Haarlemmerhout. Het ligt bovendien op
de overgang van droge naar vochtige bodem (strandwal-> strandvlakte),
en is mede daardooruniek. In het vooijaar barst het er van de broedvo-

gels, zoals Winterkoning, Tjiftjaf en nog veel meer. Tijdens deze excursie

Uilen kijken voor kinderen! Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud, zijn je

(groot)ouders lid van de Vogelwerkgroep en wil je graag meer weten over

uilen en hun jongen en ze van dichtbij zien? Ga dan zaterdag 24 april
mee met de spannende excursie in de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen (AWD) onder leiding van Fred Koning die daar al meer dan 40 jaar
uilen onderzoekt en alles van ze weet! Je kunt hem alles vragen. Met

een ladder kan hij bij de uilennestkasten komen, en met een beetje ge-

luk treft hij er een bosuilouder met jongen aan. Fred heeft alle uilen in

de AWD geringd, en herkent ze aan de hand van hun ring met nummer.

Jonge Bosuilen (echte uilskuikens!) krijgen na een paar weken ook een

ring om hun poot. Wil je dit ook eens meemaken, geef je dan snel op,

want er kunnen maar 15 kinderen mee. Leeftijd: 8 - 12 jaar. Grote men-

sen mogen niet mee! Start bij één van de ingangen van de AWD, de de-

finitieve plaats geven we vlak van tevoren door en duur van 10-12 uur.

Geef je op bij Antje Ehrenburg, tel. 023-5248391 of via

antje.ehrenburg@hccnet.nl.

Eind april zijn de Nachtegalen vanuit het zuiden weer in onze regio te-

ruggekeerd. En dat is te horen ook! Op deze avondexcursie in Nationaal

Park Zuid-Kennemerland op 24 april en de Amsterdamse Waterlei-

dingduinen 25 april kunt u volop genieten van de zang van deze karak-

teristieke vogel. Start 20.00 uur ingang Koevlak aan de Zeeweg (24

april) respectievelijk ingang Zandvoortselaan (25 april). Duur: 2 uur.

Toegangskaart AWD verplicht. Deze publieksexcursie wordt georgani-
seerd door IVN-Zuid-Kennemerland samen met VWGZK. Opgave is no-

dig. Ga hiervoor naar de website van IVN:

http://home.wanadoo.nl/ivnzk/activi.htm. Meer info bij Roelof Bod-

daert, tel. 023-5717773of via roelof.boddaert@tiscali.nl.
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op 16 mei kunt u kennismaken met dit unieke gebied en een indruk

krijgen van de vele vogels aldaar. Voor dezeexcursie is speciale toestem-

ming gevraagd aan de gemeente Haarlem. Start 7.00 uur. Verzamelen

aan de Wagenweg, ca. 100 meter ten noorden van het Huis met de

Beelden (hoek Spanjaardslaan), bij klein zijweggetje. Meer informatie bij

Anlje Ehrenburg, tel. 023-5248391 of via antie.ehrenburgai.hccnet.nl.

Dauwtrappen! Op deze vroege fïetsexcursie op Hemelvaartsdag 20 mei

gaan we één van de fietsroutes volgen die vermeld staan op de Natuur-

kaart Zuid-Kennemerland: het rondje NationaalPark Zuid-Kennemer-

land. We zullen daarbij volop kunnen genieten van het ochtendgloren

en de zang van de vele vogels in de duinen. Er is tijd voor een zelf mee-

gebrachte picknick onderweg. Deze excursie is ook geschikt voorkinde-

ren vanaf ca. 8 jaar. Start 6.00 uur bij station Overveen. Duur ca. 4

uur. De route is 29 km lang. U kunt de routebeschrijving downloaden

via onze website: http: / /www.vwgzkl.nl/publicaties/index.htm. Hier

kunt u ook meer lezen over de Natuurkaart. Meer info bij: Antje Ehren-

burg, tel. 023-5248391 of via antie.ehrenburg2ihccnet.nl.

Hoe inventariseer je Gierzwaluwen? Gierzwaluwen zijn echte stadsvo-

gels. Van eind april tot eind juli kun je op mooie avonden hun karakte-

ristieke gekrijs horen, terwijl ze boven de huizen heen en weer vliegen.
In een aantal oude stadswijken van Haarlem worden de nesten van

Gierzwaluwen geteld. Er zijn echter nog tellers nodig! Deze avondexcur-

sie op 11 juni is dan ook speciaal bedoeld voor leden die Gierzwaluwen

willen gaan inventariseren. Dit is niet echt moeilijk, dus ook goed te

doen voor beginnende en/of jongere vogelaars, je moet alleen weten

waar je op moet letten. Op deze excursie krijg je die kneepjes te horen!

Ook geschikt voor oudere kinderen vanaf ca. 14 jaar. Start 21 uur. Meer

informatie bij Martin Hin tel. 023-5271099. Graag opgeven bij Antje

Ehrenburg tel. 023-5248391 of via antie.ehrenburg21hccnet.nl. Bij
slecht weer wordt de excursie één week uitgesteld, en verplaatst naar

18 juni.

Op vrijdag 25 juni gaan we op zoek naar broedende Oeverzwaluwen.

In samenwerking met de IVN organiseert de VWG de volgende publieks-
excursie: zullen de Oeverzwaluwen ook in 2004 weer neerstrijken in

de speciale broedwand bij de Toolenburgerplas(nabij Hoofddorp)? Van

19.30-21.00uur gaan we op zoek naar een interessante of grote kolonie

broedende Oeverzwaluwen in de eigen regio. De gids vertelt over het bij-
zondere broedgedragvan deze zwaluw én eind juni is er een goede kans

om jongen in de nestopeningen te zien. Het is raadzaam een verrekijker

en (zonne)bril mee te nemen en iets om op
te zitten (plastic zak of een

campingstoeltje). De excursie is ook geschikt voor kinderen vanaf ca. 8

jaar. De meest attractieve broedlocatie wordt pas in de loop van het sei-

zoen bekend, dus de plaats van verzamelen/vertrek wordt uiterlijk 25
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mei via de website van de Vogelwerkgroep www.vwgzkl.nl gepubliceerd.
Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie: MiekeOoms, 023-5651606.

Deze publieksexcursie op 2 juli is bedoeld voor iedereen die wel eens

iets meer over Gierzwaluwen In Haarlem wil horen en is ook geschikt

voor oudere kinderen vanaf ca. 14 jaar. Start 21.00 uur. Plaats: voor de

ingang van de Publieksdienst van de gemeente Haarlem, hoek Zijlweg-

Zijlsingel. Opgave vooraf niet nodig. Bij slecht weer wordt de excursie

één week uitgesteld, en verplaatst naar vrijdag 9 juli. Meer info bij:

Antje Ehrenburg tel. 023-5248391 of bij Martin Hin tel. 023-5271099.


