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Excursies

Voor wie wat meer wil weten over de overwinterende vogels in de Am-

sterdamse Waterleidingduinen is deze excursie op zaterdag 5 februa-

ri 2005 ideaal. In de kanalen en geulen verblijven 's winters allerhande

soorten zoals Kuifeend, Krakeend, Brilduiker, en we zullen ze allemaal

bekijken. Maar ook alle andere onverwachte natuurontmoetingen ma-

ken deze excursie tot een heerlijke tocht! Nico Rensen zal deze excursie

leiden. Ook zeer geschikt voor beginnende vogelliefhebbers! Begin:
14.00 uur. Duur: in overleg, ca. 2,5 a 3 uur. Verzamelenbij het hek van

ingang Panneland van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Toegangs-
kaart AWD verplicht. Opgeven vooraf niet nodig. Meer info bij Antje

Ehrenburg, tel. 023-5248391.

Op zaterdag 19 maart 2005 gaan we luisteren naar vooijaarsvogels op

landgoed Leyduin. Onze eerste zomergasten, zoals Tjiftjaf en Heggen-

mus, komen in maart weer terug naar hun broedgebiedenhier. U kunt

hun gezang dan goed horen, nog niet afgeleid door de vele zangers die

later in het seizoen terugkeren. De excursie staat onder leiding van Pe-

ter de Jong. Hij is lid van de Vogelwerkgroep én opzichter op landgoed

Leyduin. Hij kent dus het landgoed én de bosvogels daar als geen ander.

Ook zeer geschikt voor beginnende vogelliefhebbers! Begin: 8.00 uur.

Duur: ca. 2 a 2,5 uur. Verzamelen bij het informatiehuisje "De Kakele-

ije" op het parkeerterrein van landgoed Leyduin aan de kant van de

Leidsevaart (Manpadslaan). Maximaal 15 personen. Opgeven bij Antje

Ehrenburg, tel. 023-5248391 ofvia ant1e.ehrenburg@hccnet.nl.

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud en wil je graag meer weten over wat je
allemaal op het strand kunt vinden en zien? Ga dan op zaterdag 22

januari 2005 mee met deze leuke en leerzame excursie naar het winter-

se strand o.l.v. Wim Kuijper en Steve Geelhoed. Wim weet alles van

schelpen en andere aangespoelde (resten van) zeedieren, Steve weet al-

les van aangespoelde vogels (vaak stookolieslachtoffers), maar ook van

langsvliegende zeevogels. In de winter stormt het vaak en we zullen dan

ook zeker genoeg op het strand vinden!

Er kunnen 20 kinderen mee. Afhankelijk van de groepsgroottemogen er

eventueel ook enkele oudere kinderen en grote mensen mee (ouders of

grootouders die lid zijn van de Vogelwerkgroep), maar kinderen gaan
voor! Leeftijd: 6-12 jaar. Duur: 13 — 15 uur. Verzamelen voor restaurant

Parnassia. Geef je op bij Antje Ehrenburg, tel. 023-5248391 of via

antje.ehrenburg@hccnet.nl.



Jublleumnummer FitiS 40 (4) 2004

223

In het unieke veenweidegebied Hekslootpolder aan de rand van Haar-

lem-Noord kunt u zondag 3 april 2005 genieten van de vele weidevo-

gels die dan weer volop baltsen en broeden. De gidsen vertellen u er

meer over. Deze publieksexcursie wordt georganiseerd door IVN Zuid-

Kennemerland samen met VWG Zuld-Kennemerland en de Vereniging
Behoud Hekslootpolder. Opgeven vooraf niet nodig. Begin: 8.00 urn-.
Verzamelen bij het Infopaneel op de hoek Vondelweg - Jan Gijzenvaart.
Meer infobij Eric van Bakel, tel. 023-5393507.

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 op zondag 10 april 2005. Deze publieksexcursie

wordt georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerland samen met VWG

Zuid-Kennemerland. Opgeven vooraf niet nodig. Begin: 8.00 uur. Ver-

zamelen bij het poortgebouwvan landgoed Elswout. Meer info bij Roelof

Boddaert, tel. 023-5717773 ofvia roboda@casema.nl.

Nachtegalen luisteren op zaterdag 23 april 2005 en maandag

16 mei 2005 in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Eind april zijn

de Nachtegalen vanuit het zuiden weer in onze regio teruggekeerd. En

dat is te horen ook! Op deze twee avondexcursies in de Amsterdamse

Waterleidingduinen kunt u volop genieten van de zang van deze karak-

teristieke duinvogel. Deze publieksexcursie wordt georganiseerd door

IVN Zuid-Kennemerland samen met VWG Zuid-Kennemerland. Begin:

20.00 uur. Duur: 2 uur. Verzamelen bij ingang Zandvoortselaan. Toe-

gangskaart AWD verplicht. Opgave vooraf is niet nodig. Meer info bij

RoelofBoddaert tel. 023-5717773ofvia roboda@casema.nl.


