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Excursies

Zondag 7 april en zondag 5 mei organiseren we in samenwerking

met de Vereniging Behoud de Hekslootpolder en het IVN-Haarlem

een voorjaarsexcursie door de Hekslootpolder. De excursie staat

in het teken van de volop nestelende weidevogels, de watervo-

gels en de zojuist terugkerende rietvogels. Tevens kun je meer

te weten kamen van de in deze polder toegepaste nestbescherming.

Deelname is gratis. Vertrek cm 7.30 uur, vanaf het parkeerter-

rein hoek Vondelweg/Spaamdamseweg. De duur van de excursie is

2 a 3 uur. Telescoopkijkers zijn aanwezig. Opgave vooraf niet nodig.

Dinsdag 23 april is er een avond-fietsexcursie naar de Veerpol-

der, de Liede en de Vereenigde Binnenpolder. De tocht staat in

het teken van de weide-, water- en rietvogels. Wellicht horen we

de Waterral.

Verzamelen cm 20.00 uur bij de PTT-toren in de Waarderpolder.

Einde tocht cm ca. 22.00 uur.

Zaterdag 27 april leidt dhr. Stark ons door het Amsterdamse Bos.

We gaan vanaf de Hoofdtribune Bosbaan door het oude gedeelte van

het bos, langs de oeverlanden van het Nieuwe Meer, naar boerderij

Meerzicht. We verwachten op onze tocht bosvogels als spechten,

moerasvogels als Snor, Bruine Kiekendief en o.a. Boomvalk en wei-

devogels op de weilanden bij boerderij Meerzicht.

Verzamelen cm 7.15 uur op het Kennemerplein. Terug in Haarlem cm

ca. 12.00 uur. Max. 20 deelnemers. Opgave: Marianne Willems,

tel 270036.

Zaterdag 11 mei. Excursie in het Harderbroek, een 180 ha. groot

moerasgebied in de Flevopolder. Dit terrein is het gehele jaar

door afgesloten voor het publiek en alleen te bezichtigen tijdens

excursies o.l.v. Staatsbosbeheer. Lylke Zwanenburg leidt ons ca.

2 uur rond over een droog en langs een nat gedeelte, net als

Zaterdag 6 april wordt een bezoek gebracht aan de eendenkooi

”De Bakkerswaal” bij Lekkerkerk en aan het Ooievaarsdorp ”Het

Liesveld” te Groot Ammers. Voor meer informatie zie de vorige

Fitis.

Richttijden: ongeveer 10.00 uur tot 16.30 uur. De kosten exclu-

sief autokosten bedragen ca. ƒ 4,- per persoon. Opgave bij Fred

Hopman, tel. 02550-12391.
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eindpunt een observatiehut. Er is kans op rietvogels als Blauw-

borst. Roerdomp en Waterral. Verder de nodige roofvogels en late

doortrekkers. Kosten ƒ 3,- exclusief autokosten. Verzamelen cm

7.45 uur op het Kennemerplein. Maximum aantal deelnemers 17. Op-

gave bij Marianne Willems, tel. 023-270036.

Zondag 12 mei. Wandelexcursie in het Kraansvlak. Een unieke kans

cm dit gebied, normaal afgesloten voor publiek, te kunnen bezoe-

ken. In dit terrein, in beheer bij Prov. Waterleidingbedrijf van

Noord-Holland, broedt nog de Tapuit, de Bocmleeuwerik en enkele

Buizerds. Maximaal aantal deelnemers 20. Vertrek om 7.00 uur,
bij ingang Manege de Bokkedoorns. Gelieve niet hier, maar langs

de Zeeweg te parkeren.

Opgave bij Marianne Willems, tel. 023-270036.

Donderdag 23 mei. In samenwerking met het IVN vindt er een ex-

cursie plaats door Leiduin, Vinkenduin en Wöestduin, met als

thema de zang van vogels. De wandeling duurt ca. 2 uur.

Opgave vooraf is niet nodig. Vertrek cm 19.30 uur bij de parkeer-

plaats te Leiduin, bij de Manpadslaan.

Zondag 9 juni is er een vaarexcursie door het Ilperveld, bij II-

pendam en Landsmeer. Voor meer informatie over dit veenweide-

gebied, zie de vorige Fitis.

De bootkosten bedragen ƒ 10,- per persoon. Het vertrek is cm

7.30 uur van het Kennemerplein. Maximaal 25 deelnemers. Opgave

bij Marianne Willems, tel. 023-270036.

Vrijdag 21 juni is er opnieuw een excursie met als thema de zang

van vogels. Nu in Middenduin. Vertrek cm 20.00 uur, vanaf de

ingang Middenduin aan de Duinlustweg, naast het CIOS.

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 plaats

naar Wieringen en het Balgzand. Dan trekken duizenden sterns

bij zonsondergang aan u voorbij. De moeite waard! Meer informa-

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

270036.

Zondag 22 september herhalen we onze boottocht over de Noord-

zee, vanuit IJmuiden. Vertrek om 7.30 uur vanaf het Kennemer-

plein. We hopen op Jan van Genten, Pijlstormvogels, Noordse



47

Stormvogel, Vaal Stormvogeltje, jagers e.d. Retour IJmuiden

ca. 14.00 uur. Kosten ƒ 25,- per persoon. Maximaal 20 deeln.

Denk aan proviand en warme- en regenkleding. Mensen met een

zwakke maag moeten zich realiseren dat de zee ruw kan zijn, ter-

wijl de boot klein is. Opgave bij Marianne Willems, tel. 023-

270036.

WELKE EXCURSIES ZIJN ER GEWEEST?

Recept voor Oostvaardersdijkwerkerstampottekijkers: een smakelijk

geheel voor 22 personen, te serveren op 15 december.

Men neme:

voor het beslag: Ongeveer 300 foeragerende Kleine Zwanen, afge-

wisseld met hier en daar een Knobbel- of Wilde Zwaan, een enorme

hoeveelheid Tafel-,Kuifeenden. Meerkoeten, Brilduikers en Winter-

talingen.

Al heen en weer kijkend voegt men hier aan toe: min. 25 Reeën,

Grauwe, Kol-, Riet- en Brandganzen, 7 Nonnetjes, meer dan 40 Gro-

te Zaagbekken en handjesvol Torenvalken, Sperwers, Buizerds en

Ruigpootbuizerds.

Voor de saus kan men het beste een goed zichtbaar Baardmannetje

gebruiken met een mespuntje Havik en een klein (?!) tipje Zeearend.

Evt. een Pijlstaart of Waterral naar smaak toevoegen.

Als bijgerecht: een plak samendrcmende Meerkoeten, belaagd door

een toefje Grote Mantels.

Als toetje neme men een ruime punt natuurparkwandeling, bestaan-

de uit gelijke delen Rendier, Pater Davidshert en Ooievaar.

Niet al te koud en redelijk droog geserveerd was deze excursie

voor alle deelnemers goed te verteren.

Fred Hopman

Texel 20 januari

Het was een gladde start toen de excursiekaravaan van 9 volle

auto's om 7.10 uur vertrok naar Texel op 20 januari jl. Hier en

daar was het wegdek bevroren, aanleiding voor een paar mensen

zich af te melden. Zonder problemen werd de boot gehaald en was

het tijd voor koffie en een inleiding door Henk Wijkhuisen. Texel

is het hele jaar goed voor vogels, dus waarom ook niet vandaag.
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Op Texel was de eerste stop de Petten en vervolgens de Mokbaai.

Vooral de Mokbaai bood mooie beelden: Grauwe Ganzen dichtbij,

Kluten, strandlopers enz.

Het weer bleef somber, de stemming bij de deelnemers was juist

het tegendeel. Na een wandeling naar de meertjes bij de Hors

ging het via de Hoge Berg, de stuwwal die dit deel van Texel zo'n

buitenlands aanzien geeft, naar de dijk bij Oude Schild.

De meest interessante waarneming was achter het bosje bij de elec-

triciteitscentrale, waar een bijna uitgekleurd mannetje Blauwe

Kiekendief zich te goed deed aan zijl zojuist geslagen prooi, een

rustig beeld op geringe afstand.

Via Dijkmanshuizen en De Ból naar de Cocksdorp. Waar is nu dat

restaurant hier dat niet dicht is? Uiteindelijk vonden we bij de

vuurtoren de begeerde plek voor soep, koffie enz.

Vervolgens terug naar de Waddenkust met grote groepen Rotganzen,

Kemphanen, Rietganzen en .... ja, was dat nou wel of geen Sneeuw-

gans? De kenners vonden van wel, maar was het dan soms dat ene

tairme exemplaar dat al sinds jaar en dag Texelse vogelaars in

verwarring brengt?

Tegen vieren gingen we nog even terug naar de Mokbaai, maar die

was toch niet meer zo mooi als in de ochtend.

Op weg naar de boot de bekende lijstjes: 48 soorten, 50 soorten,

60 soorten, de moeite waard dus.

Peter de Jong


