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Excursies

1 april Weidevogels Hekslootpolder

In dit unieke veenweidegebied aan de rand van Haarlem-Noord kunt u

beginapril genieten van de vele weidevogels, die dan weer volop baltsen
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15 april Vogels van Elswout

In het voorjaar is het ontluikende Landgoed Elswout prachtig om eens

naar vogels te gaan kijken en luisteren. De bomen zitten nog niet volop
in blad, dus u heeft goed zicht op de vogels; maar veel bomen zijn er

hoog: neem dus een verrekijker mee! De gidsen vertellen u meer over de

vogels van Elswout. Deze publieksexcursie wordt georganiseerd door IVN

Zuid-Kennemerland, samen met VWGZK. Opgeven vooraf is niet nodig.

Aanvang: 8.00 uur. Verzamelen bij het poortgebouw van landgoed
Elswout. Meer info bij Roelof Boddaert, tel. 023-5717773

21 april Nachtegalen AWD

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

teruggekeerd. En dat is te horen ook! Op deze avondexcursie in de

Amsterdamse Waterleidingduinen kunt u volop genieten van de zang

van deze karakteristieke duinvogel. Deze publieksexcursie wordt

georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerland, samen met VWGZK.

Aanvang: 20.00 uur. Duur: 2 uur. Verzamelplaats: ingang

Zandvoortselaan. Toegangskaart AWD verplicht. Opgave vooraf is niet

nodig. Meer info bij Roelof Boddaert, tel. 023-5717773

22 april Voorjaarszangers in NPZK

Voorjaar in de duinen, overal volop zingende vogels, wat is er mooier?

Op deze ochtendexcursie in de Kennemerduinen kunt u onder leiding

van Han Buckx uw geluidenkennis opfrissen, zingende vogels in uw

kijker krijgen of gewoon genieten. We maken een flinke wandeling door

het duin (10-12 km), waarop we van alles zullen tegenkomen. De

excursie is voor alle leden en ook geschikt voor kinderen van leden

vanaf ca. 12 jaar. Aanvang: 7.00 uur. Duur: zeker 3 uur.

Verzamelplaats: ingang Koevlak. Opgave vooraf is niet nodig,
Meer info bij Han Buckx, han.buckx@planet.nl.

6 mei Weidevogels Hekslootpolder

Begin mei is het in de Hekslootpolder vlakbij Haarlem-Noord nog steeds

een weidevogelparadijs: er wordt nu volop gebroed. U kunt er genieten
van de kenmerkende weidevogelgeluiden. De gidsen vertellen u er meer

en broeden. De gidsen vertellen u er graag meer over. Deze

publieksexcursie wordt georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerland,

samen met VWGZK en de Vereniging Behoud Hekslootpolder. Opgeven
vooraf niet nodig.

Aanvang: 8.00 uur. Verzamelen bij het informatiepaneel op de hoek

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

5393507.
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over. Deze publieksexcursie wordt georganiseerd door IVN Zuid-

Kennemerland, samen met VWGZK en de Vereniging Behoud

Hekslootpolder. Opgeven vooraf is niet nodig. Aanvang: 8.00 uur.

Verzamelen bij het informatiepaneel op de hoek Vondelweg - Jan

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

15 juni Gierzwaluwen

Op vrijdagavond 15 juni kunt u deelnemen aan deze publieksexcursie

over Gierzwaluwen. Enkele mensen van de gierzwaluwenwerkgroep
leiden u langs straten waar naardakpannen staren geheid een keer een

waarneming van een in- of uitvliegende Gierzwaluw tot gevolg zal

hebben. Het gieren is op een mooie zomeravond sowieso niet van de

lucht. U leert tijdens deze excursie meer over deze tijdelijk inwonende

acrobatische stadsvogels. Kortom, eenaanrader, zeker ook bedoeld voor

(oudere) kinderen.

Aanvang: 21.00 uur. Duur: 1 a 1,5 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 22 juni. Meer info bij: Antje

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

29 juniOeverzwaluwen Toolenburgerplas

Een oeverzwaluwenexcursie door Mieke Ooms. We gaan op bezoek bij

een interessante kolonie broedende Oeverzwaluwen in de eigen regio.
Mieke vertelt over het bijzondere broedgedragvan de Oeverzwaluw. Eind

juni is er een goede kans om jongen in de nestopeningente zien. Het is

raadzaam een verrekijker mee te nemen en iets om op te zitten (een

plastic zak of campingstoeltje). Deze publieksexcursie wordt

georganiseerd door rVN Zuid-Kennemerland samen met VWG Zuid-

Kennemerland. Ook zeer geschikt voor beginnende vogelliefhebbers en

belangstellende kinderen vanaf circa 8 jaar. Bij meer dan 10 a 15

aanmeldingen zal de groep gesplitst worden en zal er nog een gids

meegaan. De meest attractieve broedlocatie wordt pas in de loop van het

broedseizoen bekend. De plaats van verzamelen/vertrek wordt uiterlijk
31 mei 2007 via de website van www.ivnzk.nl aangekondigd. Om een

beeld te krijgen van de belangstelling graag vooraf aanmelden via het

digitale formulier op genoemdewebsite.

Aanvang: 19.30 uur. Duur: circa 1,5 uur. Verzamelplaats en opgeven:

www.ivnzk.nl. Meer info bij Mieke Ooms tel. 023-5651606


