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Excursies

Zondag 13 mei staat de Hekslootpolder op het programma. De excursie

is in samenwerking met het IVN en de Vereniging Behoud de Hekslootpol-
der. Op deze dag maken we een weidevogelexcursie door de Heksloot tij-
dens het broedseizoen. Als Nederland nog steeds gebukt gaat onder de

morid- en klauwzeerepidemie gaat de excursie niet door. We verzamelen

om 8.00 uur bij het informatiebord op de hoek van de Jan Gijzenkade en

de Vondelweg. Aanmelden is niet nodig.

Op zondag 20 mei wordt in alle nationale parken in Nederland een Open

Dag gehouden. Zo ook in ons Nationaal Park Zuid-Kennemer-Iand. In en

rond het Duincentrum De Zandwaaier in het voormalige machinegebouw

van de HaarlemseWaterleidingen aan de Zeeweg zullen allerlei festiviteiten

plaatsvinden en ook in het Nationaal Park zelf zullen boswachters en ex-

cursieleiders hun medewerking verlenen aan de gastvrije ontvangst van

alle bezoekers.

Enkele onderdelen van het programma zijn de bekende kinderboeken-

schrijver Sjoerd Kuyper wiens boek De Rode Zwaan voor een deel verfilmd

is in het Nationaal Park. Een aantal plekken uit de film zal bezocht kun-

nen worden onder leiding van gidsen. Daarnaast wordt op deze dag de

website van het park officieel in gebruik genomen.

Zaterdag 9 juni is er een Zangvogelexcursie in de AW-duinen. Vanaf in-

gang Panneland gaan we proberen de zangvogels op naam te brengen. We

vertrekken om 7.00 uur in de ochtend en zijn om ca. 10.30 terug. Geen

opgave nodig.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Pieter Thomas023 - 5849337.

Een avondwandeling op de twee oude landgoederen Woestduin en Ley-
duin maken we op zaterdag 21 april. Hierbij krijgen de zangvogels spe-
ciale aandacht. Verder staan Bosuil, Houtsnip en Nachtegaal op de agen-

da. Vertrek is om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Manpadslaan
Heemstede.

Op zaterdag 28 april houden we een Nachtegalenexcursie in de Ken-

nemerduinen. Naast de Nachtegaal zijn Houtsnip en Bosuil altijd vaste

klanten. Deze avondexcursie begint om 20.00 uur vanaf de ingang Koevlak

aan de Zeeweg. Vooraf opgeven bij bezoekerscentrum De Zandwaaier 023

-5411119.


