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Excursies

Verslag excursie Noordhollands Duinreservaat van 1 mei

Peter de Jong

Verslag vaarexcursie Zuiderwoude. Holysloot en nationaal land-

schap Waterland

Vertrek om 07.00 uur met elf deelnemers vanaf het Kennemer-

plein. We konden geen beter weer treffen. Tegen achten aan-

komst in Zuiderwoude bij de werkschuur van Staatsbosbeheer.

Tom Pieterse van SBB heette ons welkom en was tevens de schip-
per/gids op deze ochtend. Vaarexcursies zijn altijd gezellig.
Ze hebben iets knus en bovendien is de wereld vanaf het water

Het was ook nu weer zo’n machtige, zonnige ochtend, zoals we

er dit voorjaar maar al teveel van kenden. Om 07.00 uur verza-

melden een aantal vogelaars zich om de tocht richting Bergen

te maken. Bij de ingang van het Noordhollands Duinreservaat

zouden de laatste deelnemers zich bij ons voegen. Zeventien

mensen in totaal, die er allemaal zin in hadden. Leon Terlouw,

opzichter van het terrein Bergen en sinds kort ook van de Wim-

menummerduinen, was onze gids. Een prachtige wandeling door de

beboste binnenduinen, die geleidelijk overgaan in de hier zo

schaars begroeide zeeduinen. Vooraf kregen we een heldere uit-

leg van onze gids over het ontstaan van dit gebied en het spe-

cifieke kenmerk ervan, namelijk de overgang van kalkrijke naar

kalkarme duinen. Al bij de start de prachtige zang van Nachte-

galen en Tuinfluiters. In de bossen Fitissen, Kool- en Pimpel-

mezen, Staartmezen en Gekraagde Roodstaarten. Verderop de roep

van een Buizerd en de zang van Boomleeuweriken en Boompiepers,
die hier nog zo rijkelijk vertegenwoordigd zijn. De zomereiken

stonden prachtig in bloei, vaak rijkelijk omgeven door lang-

sprietmotten. Veel vlinders, onder andere de kleine vuurvlin-

der. Op de hellingen paartjes Bergeenden die konijneholen aan

het inspecteren waren, Scholeksters en het jodelen van Wulpen.
Zeewaarts waren de Paapjes goed te zien in de kruinen van de

struiken.

Einddoel was het Kokkendal, waar deze winter een natuurbouw-

project was gerealiseerd. Een stel voormalige akkerlandjes

waren afgegraven tot natte duinvalleien. Een ruim drie uur

durende, zeer geslaagde vogelwandeling in de Bergense duinen.

Voor iedere vogelaar een aanrader.
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toch wel heel apart. Pieterse bleek een uitmuntend kenner van

flora en fauna van het veenweidelandschap te zijn. Een rasech-

te vogelaar die ons menigmaal verraste door met zijn haarfijne

imitatie van weidevogels diverse exemplaren naar zich toe te

lokken. Een kenner bovendien van de grote problemen waarin het

Noordhollandse veenweidelandschap zich in steeds toenemende

mate bevindt. Overal zagen we dat buiten de reservaatgebieden

de boeren al volop aan het maaien waren en de kenner weet dan

dat zich hiermee tegelijkertijd een slachting onder de weide-

vogels voltrekt. Een vaak somber verhaal, maar waarvoor zeker

vogelaars de ogen niet mogen sluiten. Maar ook heel veel kijk-

plezier. Visdiefjes, Tafeleenden, Bruine Kiekendieven prachtig

in beeld. Rietzangers, Bosrietzangers, Rietgorzen en natuur-

lijk alweer overal de Koekoek. Op diverse plekken gingen we

even aan de kant om te genieten van de flora in de rietlanden

en natte oevers. En natuurlijk overal die weidevogels, Kief-

ten, Scholeksters, Tureluurs en als kroon op dit gebeuren de

Grutto's. Een boeiende tocht, met een nog boeiender gids die

overigens niet altijd een even vrolijk verhaal had. Tenslotte

een pannekoek met koffie in Waterland. Een prima ochtend.

Peter de Jong

Zaterdag 9 oktober 1993

Vogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. In deze

tijd van het jaar ritselt het duin van de trekvogels. Vertrek

08.00 uur. Verzamelen ingang Oase, bij de kaartautomaat. Opga-

ve vooraf is niet nodig.

Zondag 17 oktober

In samenwerking met het IVN en de Vereniging tot Behoud Hek-

slootpolder organiseert de VWG een excursie door de Heksloot-

polder. Vertrek om 08.00 uur vanaf de hoek Vondelweg\Spaarn-
damseweg. Opgave vooraf is niet nodig.

Ganzenweekend naar Friesland 13 en 14 november

Vertrek 07.00 uur vanaf het Kennemerplein. Waarschijnlijk
worden er weer busjes gehuurd. Overnachten in de gezellige
kampeerboerderij de Brandgans te Dokkumer Nieuwe Zijlen (met
open haard). De kosten van dit weekend bedragen ongeveer

ƒ 130,-. Opgave vooraf bij Fred Hopman (02550-12391) of Pieter
Thomas (02502-49337).
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Zondag 21 november 1993

In samenwerking met het IVN en de Vereniging tot Behoud Hek-

slootpolder organiseert de VWG een excursie naar de Telpost
Parnassia in de Kennemerduinen. Vertrek 08.30 uur bij Restau-

rant Parnassia. Opgave vooraf is niet nodig.

Zondag 23 januari 1994

Dagexcursie naar Texel. Bij het ter perse gaan van deze Fitis

ontbreken nog enkele gegevens. Voor vragen en/of opgave kunt u

bellen met Fred Hopman (02550-12391) of Pieter Thomas (02502-

49337)
.

Zaterdag 19 februari 1994

Dagexcursie naar Kampereiland alwaar duizenden vogels op de

slikken bij ondergaande zon te zien zijn. Bij het ter perse

gaan van de Fitis ontbreken nog enkele gegevens. Voor vragen

en/of opgave kunt u bellen met Fred Hopman (02550-12391) of

Pieter Thomas (02502-49337).

In oktober 1994 wordt er een excursie gehouden naar Cap Griz

Nez aan de westkust van Frankrijk. Ook hiervan ontbreken de

details, maar voor uw planning misschien toch iets om alvast

in de agenda te noteren. Het betreft hier een vijfdaagse ex-

cursie. Voor vragen en/of opgave kunt u bellen met Fred Hopman

(02550-12391) of Pieter Thomas (02502-49337).

Marianne Willems


