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Excursies

Zondag 6 oktober. Dit wordt een verzoeknummer. De Maasvlakte

onder de rook van Pernis staat erom bekend bij vogels nogal in

trek te zijn. Hele fraaie soorten zangertjes en steltlopers worden

hier onder andere waargenomen en bekende natuurfotografen schoten

.hier menig mooi plaatje. Het wordt een dagexcursie met een

mogelijke uitloop naar Qostvoorne-Brielle, alwaar schitterende

duinen en vochtige delen elkaar afwisselen. Bij het ter perse

gaan, is nog niet alles rond, maar geeft u zich op, dan hoort

u er meer over. Vertrek cm 7.00 uur van het Kennemerplein.

Zondag 27 oktober houden we de najaarsexcursie door de Heksloot-

polder i.s.m. de Vereniging Behoud de Hekslootpolder en het

I.V.N. Haarlem. De excursie staat in het teken van de vele door-

trekkers en wintergasten (voornamelijk steltlopers en eenden) die

de polder als rust- en fourageergebied gebruiken.

Vertrek cm 7.3Ó uur vanaf het parkeerterrein op de hoek Vondelweg/

Spaarndamseweg. Duur excursie 2 a 3 uur. Telescopen zijn aanwezig.

Opgave vooraf is niet nodig; deelname is gratis.

Zaterdag 16 en zondag 17 november. Zaterdagochtend vertrekken we

cm 7.00 uur van het Kennemerplein richting Friesland voor ons

traditionele ganzenweekend. We speuren naar alle soorten ganzen,

maar doen ook goede plekken aan voor het bekijken van steltlopers.

Het Lauwersmeergebied levert altijd veel op (wellicht de Slecht-

Zaterdag 24 augustus. Houdt u vast een plaatsje vrij in uw agen-

da op deze dag vanaf ca. 15.30 tot ca. 22.00 uur. Evenals 2

jaar geleden vindt dan de toen zo succesvolle excursie naar

Wieringen en het Balgzand plaats. Dan trekken duizenden sterns

bij zonsondergang aan u voorbij. De moeite waard! Meer informatie

hoort u als u zich opgeeft bij Marianne Willems, 023-270036.

Zondag 22 september herhalen we onze boottocht over de Noordzee

vanuit IJmuiden. Vertrek om 7.30 uur vanaf het Kennemerplein.

We hopen diverse zeevogels, het liefst van dichtbij, te kunnen

observeren. Terugkomst in IJmuiden ca. 14.00 uur. Kosten ƒ 25,-

per persoon, maximum aantal deelnemers 20. Denk aan proviand

en warme en regenkleding. Mensen met een zwakke maag moeten zich

realiseren, dat de zee ruw kan zijn, terwijl de boot klein is.

Opgave bij Marianne Willems, tel. 023-270036.
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valk). Of we kamperen in Holwerd naast de kerk (voor hotelgasten

kan iets geregeld worden), of we maken gebruik van een slaapzaal

in cafe de Brandgans. Daarover hoort u in de komende Fitis meer.

We willen zondag cm ca. 18.00 uur terug zijn in Haarlem.

Informatie en aanmelding bij Tem van den Bocmen (023-311984),

met opgave of autovervoer en/of tentruimte aangeboden, dan wel

gewenst is. Mogelijk wordt het een busexcursie. Meenemen: eten,

thermosfles en goede warme kleding. De kosten van het autovervoer

worden geschat op ƒ40,- per persoon.

Zaterdag 28 december. Wandelexcursie in de Amsterdamse Water-

leidingduinen. Voor diegenen die het luieren en eten moe zijn,

is deze excursie geschikt. Even een frisse neus halen tussen

kerst en oud en nieuw. Vertrekpunt bij de Oase, ingang Vogelen-

zangseweg om 9.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig.

WELKE EXCURSIES ZIJN ER GEWEEST?

De excursie van 26 maart in Waterland. Deze excursie was wat

aan de late kant in de avond gepland en bovendien was het weer

matig -behoorlijk koud- wat veel vogels niet in een zangstemming

bracht. Er waren 32 deelnemers, onder wie mensen die via de

activiteitenkalender in het tijdschrift Noordhollands Landschap

op de excursie afgekomen waren.

Het verloop van de excursie: We vertrokken cm 18.30 uur, na

een korte inleiding over Waterland door Fred Hopman. Direct

liepen we naar de Blauwe Reigerkolonie; het centrale gedeelte

van de kolonie ligt op de grens met Beeckesteijn. Oude en

nieuwe nesten waren goed te zien, evenals de bezetting ervan

door de reigers. Er werd verteld over bosbeheer en de nieuwe

ontwikkeling in de ommuurde tuin. Een jagende Sperwer deed

een groep Houtduiven steeds uiteenstuiven. Ook zorgde dat voor

paniek bij de Merels. Op de terugweg richting de uitgang gaf

een Zanglijster een prachtig concert. Een waardige afsluiting

van een leuke wandeling.

De excursie naar "De kleine Zaag" en ooievaarsdorp Liesveld.

Op zes april vertrok een select gezelschap richting Zuid

Holland. Zo snel mogelijk werden de dijken opgezocht waar

grote rivieren traag door oneindig laagland gaan. Een conclusie

die getrokken moest worden, is dat Nederland vol begint te raken.

Ononderbroken vergezichten van uitgestrekte landerijen met
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pittoreske gehuchten worden meer en meer verdrongen door

nieuwbouw, in de expansie van de Bandstad en Europoort. Toch

zongen alle bekende zangertjes uit volle borst bij de eerste

stop en waren dè weidevogels luidruchtig aanwezig. Kievit,

Scholekster, Grutto, Tureluur, Meerkoet, Knobbelzwaan, Winter-

koning, Koolmees, Roodborst, Rietgors en Torenvalk. Bij

"De kleine Zaag" zag Wim twee bonte spechten die "het" bijna

vliegend deden. De Rietgors zat in de rietgors en toen een

Blauwborst zich maar heel even liet zien, was dat alle reden

voor twijfel. "Was het nu een Blauwborst of niet?"

Winterkoning, Tjiftjaf, Dodaars, Kleine Mantelmeeuw, Zwarte

Kraai, Nijlgans, Aalscholver en de eerste Boerenzwaluw kwamen

wel in beeld. Voor bijna iedereen was het de eerste kennis-

making met Nederlands "mangrovebos" in de vorm van uitbundig

omgevallen wilgenmassa's. De koffiestop was in Lekkerkerk bij
"De Grote Boer", met bediening die zonder meer paste bij die

naam. Wat een boer! In Groot Ammers waren de Ooievaars manifest

aanwezig, verdeeld in groepen van een tot vier jaar, totdat

paartjes gevormd kunnen worden. Het mooiste bleven toch de

exemplaren die vrij rondvlogen en fourageerden in de omliggen-

de weilanden. Witte Kwik, Dwerggans, Brandgans en Zwarte Zwaan

waren ook op het terrein aanwezig. Uitgeklepperd werd de terug-

reis aanvaard via de zilverstad Schoonhoven. Voor degenen
die terug wilden via een toeristische kronkelroute, was het

alternatief Haastrecht en voor degenen die de snelweg verkozen,

was het alternatief Utrecht. Conclusie: geen opzienbarende

waarnemingen, maar wel een leuk uitje.

Van de excursies in de Veerpolder en het Amsterdamse Bos kan

gezegd worden, dat het weer niet mee zat, maar de sfeer en

de zingende vogels maakten veel goed. Het aantal deelnemers

bedroeg 7 resp. 17.

Fred Hopman en Marianne Willems


