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Excursies

Vertrek om 07.00 uur vanaf het parkeerterrein van het Kennemer-

plein, aan de achterkant van het station Haarlem (vertrekpunt

gewijzigd, zie vorige Fitis). Thuis tussen 19.00 en 20.00 uur.

Opgave vooraf nodig.

Dinsdag 26 maart is er een avondwandelexcursie op Landgoed

Waterland. Ingesloten tussen de bekendere landgoederen Beecke-

steijn en Velserbeek ligt Waterland in Velsen. Een van de weinige

landgoederen die nog fraai intact is gebleven in een gebied

waar industrie, wegenaanleg en huizenaanbouw bun tol gevraagd

hebben. Waterland is een 18e
eeuws landschapspark in Engelse stijl.

Fraaie Beuken- en Lindelanen, afgewisseld met Taxushagen, ruige

bosontwikkeling overgaand in een parklandschap met vijver.

Een avondwandeling in het vroege voorjaar biedt de mogelijkheid

te genieten van talrijke bosvogels. Diverse plantensoorten

staan alweer in bloei, waaronder een aantal stinzensoorten.

Bekend is de Blauwe Reigerkolonie in het park, de grootste in de

regio. In een gemengd loof- en naaldbos hebben Blauwe Reigers

hier hun broedkolonie van ongeveer 70 nesten, waarvan de meeste

eind maart al bezet zijn, als de weersomstandigheden gunstig

zijn. Daar de banen dan nog niet in 't blad staan, is het balts-

en territoriumgedrag goed waar te nemen.

Het landgoed is gelegen aan de Rijksweg in Velsen-7,uid. Ongeveer

50 m. na de ingang is een kleine parkeerplaats en een fietsenrek.

Daar begint de excursie om 18.30 uur en zal ongeveer 1} uur duren.

Opgave vooraf is niet vereist.

De eerste excursie van 1991 gaat op zondag 20 januari naar

Texel. Er is op zo’n winterdag genoeg waar te nemen om hier een

dag zoet te zijn. Vanwege de lange duur van deze dag en het

tijdstip in het jaar wordt het een auto-excursie. Om 07.00 uur

vertrekken we vanaf het Kennemerplein bij station Haarlem

(vertrekpunt is gewijzigd, zie evt. vorige Fitis). Thuis

tussen 17.00 en 18.00 uur. Opgave vooraf nodig.

De inmiddels befaamde jaarlijkse ganzendag naar Friesland is

op zondag 24 februari. Het zal vermoedelijk niet zo tropisch

zijn als de ganzendag in 1990, maar gezien het tijdstip zullen

we meer soorten ganzen zien (o.m. Kleine Rietgans en Rietgans)

en waarschijnlijk grotere aantallen dan op 18 maart 1990.
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Zaterdag 6 april staan een tweetal punten op liet programma. Als

eerste zaï een bezoek worden gebracht aan de eendenkooi 'de

Bakkerswaal' bij Lekkerkerk. Met kooiljos is 14 ha groot en be-

staat voornamelijk uit Elzen en Vogelkers. De kruidlaag wordt

gekenmerkt door Riet, Dotterbloem, Gele Lis, Blauw Glidkruid

enzovoort. In dit bos bevindt zich een Roekenkolonie. In de

broedtijd worden rondleidingen georganiseerd; het kooibedrijf

ligt dan stil. Gedurende de rest van het jaar is 'de Bakkers-

waal
'

in gebruik als eendenkooi. Meer informatie is te vinden

in 'Handboek Natuurmonumenten' blz 267.

Niet ver hier vandaan ligt in de ALblasserwaard het Ooievaars-

dorp 'Het Liesveld' te Groot-Aimners. Een terrein dat in 1969

gekocht werd door Vogelbescherming en waarop het Ooievaarsdorp

werd gebouwd. Inmiddels zijn er ook meer dan 10 buitenstations

gerealiseerd. Nakomelingen van de paren in de buitenstations

kunnen zelf kiezen of ze in het najaar met hun wilde soortge-

noten mee trekken naar het zuiden. Wilt U Ooievaars eens van

dichtbij zien en/of bent IJ geinteresseerd in de achtergronden

van Het Liesveld, meld U dan aan. U hoort dan ook de vertrektijd

die bij het ter perse gaan van deze Fitis nog niet bekend was.

De richttijden zijn ongeveer van 10.00 tot 16.30 uur. De kosten

exclusief autokosten bedragen ca. ƒ4,- per persoon.

Zaterdag 11 mei. Excursie in liet Harderbroek, een 1B0 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.

Lykle Zwanenburg leidt ons 2 uur rond over een droog en langs

een nat gedeelte roet als eindpunt een observatiehut. Er is kans

op rietvogels als Blauwborst, Roerdomp en Waterral. Verder de

nodige roofvogels en late doortrekkers. Kosten fl. 3,- exclusief

autokosten a fl. 0,28 per
kilometer per auto, gedeeld door het

aantal inzittenden. Verzamelen cm 0/.45 uur op het Kennemerplein.

Maximum aantal deelnemers: 17. Opgave vooraf nodig.

Ilperveld, veenweidegebied bi j Ilpendam en Landsmeer
.

Komende vroege zomer bestaat er weer de mogelijkheid deel te

nemen aan een vaarexcursie in één van de uitgestrekte veenweide-

gebieden in midden Noord Molland. Dit keer gaan we naar het

Ilperveld. In dit brakwater veenweidegebied beheert de Stichting

Het Noord Hollands Landschap zo'n 590 ha. het gebied is alleen
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per boot te bereiken en vergeli jkbaar met liet Wormer en J.isper-

veld, maar tocii ook weer heel anders. Het is een gebied met

veenmosrietlanden, moerasbossen en brede wateren, afgewisseld

met qraslandjieroelcn. Ken gebied waar liet goed loeven is voor

talrijke weidevogels zoals Grutto, Tureluur, Kievit, Kemphaan

en diverse watervogels zoals Slobeend, Krakeend, Zomer- en Win-

tertaling enz.

In de rietkragen vinden we diverse rietvogels. Bij het samen

stellen van de copij voor deze Fitis kon nog geen exacte datum

worden gegeven voor deze excursie, maar wij streven ernaar de

tocht te laten pLaats vinden in een van de eerste twee weekeinden

in juni. Voorlopige opgave is derhalve nu al mogelijk. Aan deze

excursie zijn kosten verbonden voor de boot (ca. fl. 5,-) en

autokosten (fl. 0,28 per auto per kilometer gedeeld door het

aantal inzittenden).

Voor opgave en onder vermelding of vervoer kan worden aangeboden,

dan wel gewenst is, kunt u bellen met ondergetekende (tel.

023-270036).

Marianne Willems

WELKE EXCURSIES ZIJN ER GEWEEST?

Allereerst de excursie op 8 september naar de ilondsbossche

Zeewering en de Putten bij Camperduin. Kort maar krachtig:

een leuke dag met veel soorten vogels, waaronder hele leuke.

De bootexcursje op 30 september op de Noordzee is hiervoor

al aan bod geweest.

Op zaterdag 13 oktober waren bij het ochtendgloren 10 deel-

nemers present voor een fietstocht naar Nauerna e.o. o.l.v.

Peter de Jong en Jan Suurmond. Een zacht windje en een ijl

najaarszonnetje waren de voorboden van wat later uitstekend

fietsweer zou worden. Via de Hekslootpolder, Spaarndam, West-

hofbos fietsten we naar Buitenhuizen, au via de pont het

Noordzeekanaal over te steken. Daarna begon de vogeltocht
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pas echt, met: een lekkere bries in de ruq (die we InIer <Ine

tegen zouden krijgen). Langs het vogelreservaat de Heef van

Vogelbescherming, met Kieviten en steltlopers en de Nauerna se

vaart aan de andere kant met Futen en diverse eendensooorten.

Via Krommenie, goed voor een pauze met de bekende "koff i e met

punt" naar Uitgeesterambaoht en de zuidoever van het Alkmaarder —

meer. Een jagende TorenvaIk, Sperwer en vooral de eerste echte

ontmoeting met grote groepen Smienten zorgden voor een regel-

matige stop.

Bij het Alkmaardermeer richting Assendelft, over de oude zeedijk

van de Wijkermeerpolder, na ruim drie uur weer terug bij het

pontje. Geen spectaculaire soorten, geen grote aantallen, maar

wel een lekkere fietstocht in een mooie omgeving en een gemoe-

delijke sfeer. Een tocht om in het voorjaar zeker eens te her-

halen.

Ook kon deze morgen een bezoek worden gebracht aan de boulevard

bij Bloemendaal aan Zee om de trek te bewonderen en er uitleg

over te krijgen. Hier is dankbaar van gebruik gemaakt. .Juist,

deze dag vlogen 10.000-en vogels richting het zuiden, een

topdag dus.

Zondag 21 oktober stond er een wandeling gepland in de

Hekslootpolder. Vanwege een foutieve melding in de Fitis wachtte

ik 5 (te vroeg gearriveerde) deelnemers van de VWG om 08.00 uur

op met koffie. Geen klachten. Het was schitterend weer: geen

bewolking, zuidoostenwind 5B en de temperatuur steeg in de loop

van de ochtend van 6 naar 12 graden.

Veel Watersnippen, Wintertalingen, Smienten en Goudplevieren

kregen we prima voor de kijker. Nijlganzen in groepen van 60

en kleiner, veel Kramsvogels en een enkele Koperwiek, Putters

en groepjes Veldleeuweriken op trek. In de verte het geluid van

een Wulp en enkele overvliegende Aalscholvers. Een van de deel-

nemers meldde de vorige dag een groep van 24 Patrijzen te hebben

gezien tussen de bunkers. Een prima ochtend met dito weer en

aan vogels en gezelligheid geen gebrek.

Het weekend van 10 en 11 november reden een huurbusje en een

personenauto met in totaal 12 personen naar Friesland. Zelfs

twee dagen mistig weer kon de deelnemers aan deze ganzenexcursie

niet ontmoedigen. Hetgeen terecht bleek, daar tussen mistflarden

door kon worden genoten van o.m. : Roerdomp, Brilduikers,
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Slechtvalk, diverse Smellekens, IJseend en Kleine Alk. De zondag

werd besloten met een groot aantal Brand- en Kleine Rietganzen

(waartussen twee Sneeuwganzen). De overnachting had dit keer

geen plaats in tenten, maar in "De Brandgans". Een kamphuis in

Dokkumer Nieuwe Zeilen, 15 km. ten oosten van Dokkum. rafelten

nissers en klaverjassers kwamen hier volledig aan hun trekken.

Ook het ontbijt was prima verzorgd, evenals de lunchpakketten.

Een adres au te onthouden.

Marianne Willems


