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Geheel nieuwe ervaringen
voor leden Jeugdvogelclub

Elswout: Nijlganzen, ara’s en géén regen

Twee keer waren we al op Elswout en telkens regende het. Ook nu zag

het er weer somber uit, maar om 9 uur werd het droog. Precies op tijd,
want toen begonnen we met 18 kinderen in twee groepen aan onze tocht

door Elswout. Het is een vogelrijk gebied: Krakeenden, Canadese Gan-

zen, Kuifeenden, Grote Zaagbek en een grote groep Koperwieken. Toen

de zon doorbrak begon de Zanglijster op veel plekken te zingen. Het is

Dit voorjaar kwamen we met de Jeugdledenvan de Vogelwerkgroep op

bijzondere plekken en maakten we iets unieks mee: slapen onder de

sterrenhemel midden in de Kennemerduinen.

Bij het ochtendgloren eerst even opfrissen na een nachtje slapen in de

Kennemerduinen. Foto Johan Stuart
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een mooi gebied en boswachter Thijs van der Valk van Staatsbosbeheer

vertelde wat hij met collega's allemaal doet om het mooite houden. Heel

apart waren de twee Geelvleugelara's die hoog in de boom zaten. Wat

zijn die fel gekleurd! Ze broeden op Elswout, maar in sommige jaren

worden de jongen vlak voordat ze uitvliegen gestolen doorvogelhandela-

ren!

We eindigden in de kantine in het poortgebouw. Daar deden we een

testje met 15 vogelgeluiden. Martijn had de meeste goed! Met dank aan

Staatsbosbeheer voor het gebruik van de kantine.

Kleine Plevier en Blauwe Kiekendief

Op zondag 12 april stonden er om 9 uur 19 kinderen te popelen voor

een fietstocht door Spaarnwoude.Eerst stopten we in de Gruijterspolder

bij Spaarndam waar we Wintertalingen, Grutto's en een Kleine Plevier

zagen. Tijdens het plakken van een lekke band, liep de groep even naar

Fort Spaarndam Noord. Daar was geen Ijsvogel te zien, maar wel een

paar hele gekke ganzen. De tocht ging verder richting Buitenhuizen.We

stopten even voor een mooi zingende Nachtegaal. Toen ging er iets mis,

want Peter raakte met enkele kinderen zover achter, dat hij verkeerd

reed. Al wachtend zagen we een heel stel Rietgorzen. Gelukkig vond Pe-

ter ons weer, met dank aan de mobiele telefoon! In de Houtrakpolder
zitten veel gaatjes in de grond; dat betekent dat er veel muizen leven. Op

al die muizen komen veel roofvogels af. We zagen een Havik en een

mooie Blauwe Kiekendief! Het was een tocht met wat hindernissen,

maar toch erg leuk!

Vogels kijken op historisch plekje in Haarlemmermeer

Met tien kinderen waren we zondag 10 mei te gast in Eendenkooi Stok-

man in Vijfhuizen. Beheerder Anton Stokman leidde ons rond in de kooi

die al meer dan drie eeuwen door zijn familie wordt beheerd. Een heel

bijzonder plekje. Vroeger werden er veel eenden gevangen en opgegeten.

Nu zijn de aantallen veel lager. "Hoe vindt u het om een eend dood te

maken?" was een vraag. De kooiker doet er alles aan om zoveel mogelijk

eenden naar de plas te lokken.

Nu was het wat eenden betreft stil, wel waren er veel andere vogels:
Tuinfluiter, Fitis, Braamsluiper, Koekoek en zelfs een broedende Havik!

Verder hebben we alle zwaluwen gezien: Boeren-, Huis-, Oever- en Gier-

zwaluw.

Anton Stokman werd met een lekkere fles wijn bedankt, want zo vaak

mogen er geen mensenkomen kijken in de eendenkooi.
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Slapen onder de sterren in de Kennemerduinen

De nacht voor Hemelvaart was voor de ledenvan de Jeugdvogelclub een

hele bijzondere. We sliepen toen onder de blote hemel midden in de

Kennemerduinen. PWN had ons hiervoor uitgenodigd. Meer dan dertig
kinderen deden mee. We verzamelden bij het boswachtershuis en ieder-

eenvertelde wat hij of zij ervan verwachtte.

Toen moesten we met slaapzak en matje sjouwen naar ons bivak mid-

den in het duin. Daar aangekomen moesten we allerlei klusjes doen: de

pomp aan de praatkrijgen, kaarsjes op hun plek, muizenvallen neerzet-

ten en meer van dat soort dingen. In twee groepen maakten we vervol-

gens een wandeling door het duin. Het werd steeds donkerder. Een

groep zag een damhert, de andere groep veel reeën. We hoorden Sprink-

haanzangers, er scheerden Vleermuizen laag over ons hoofd. Hun geluid

werd opgevangen en hoorbaar gemaakt met een batdetector. Enkele

Bosuilen riepen hun enge geluid en er vlogen Houtsnippen piepend en

knorrend over.

In het donker kwamen we terug bij ons bivak. Iedereen zocht een plekje

op en de slaapzakken werden uitgerold. Er werd gekletst, geschenen

met zaklampen, naar de sterren gekeken en naar de Nachtegaal geluis-

Wat een avontuur: slapen onder de sterrenhemel. Foto Johan Stuart
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terd. Wat kan die vogel zingen, hij heeft het de hele nacht volgehouden.
Om half één sliep iedereen. Sommige kinderen denken daar echter an-

ders over....

De volgende ochtend vroeg wekt een schitterend koor van vogels ons.

Langzaam komt er leven in de groep. Een enkeling waagt zich bij de

pomp voor een fris gezicht. Een kop thee, een overvliegende Appelvink,

een bedankje voor de boswachters en dan zit de nacht er al weer op. De

reacties zijn positief. Iedereen vond het een hele bijzondere ervaring.

Boswachters van PWN, bedankt!

Dit gaanwe de komende maanden doen:

Zaterdag27 juni 8.30 tot 15:00 uur

Excursie naar en in de Oostvaardersplassen bij Lelystad Dit is een ex-

cursie samen met de volwassen leden van de Vogelwerkgroep.

Eind augustus, datum wordt nog bekend gemaakt

Nachtvlinders vangen
Er leven in Nederland duizenden soorten nachtvlinders, waaronder hele

mooie soorten. Met een speciale lamp, een wit laken en stroop lokken

we ze. Ben Kruijsen is kenner en zal ons kennis laten maken met een

bijzondere wereld.

Zondag 13 september 8.00 tot 12.00 uur

Vogels ringen in de Kennemerduinen

Er zijn twee vogelringstations in onze duinen. We gaan nu naar het Vo-

gelringstation in de Kennemerduinen. Hopen dat er veel vogels gevan-

gen worden. We splitsen in twee groepen, één groep begint op vogeltel-

post Parnassia. Verzamelen: met fiets bij station Overveen.

Zondag 11 oktober 9.15 tot 13.23 uur

Zeevogels kijken op de Zuidpier in IJmuiden

Begin oktober is de toptijd voor de vogeltrek. Vanaf de pier kan je veel

trekvogels zien en natuurlijk allerlei zeevogels. Je loopt immers zo maar

twee kilometer de zee in. Verzamelen: Hoek Jan Gijzenvaart/Spaarn-

damseweg. We nemen daar om 9.21 uur bus 4.

Dit moet je weten als je meegaat

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker,

neem die mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder: samen

uit, samen thuis en het is jullie club dus geen ouders mee.

Antje Ehrenburg Anne Balk Martijn Korthorst en Johan Stuart (con-

tactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velserbroek, i.stuart@planet.nl. 023-

5389481.

Kijk voor foto's van de activiteiten op www.ieugdvogelclub.web-loe.nl


