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Wederwaardigheden van de

Jeugdvogelclub

Schitterende vogels van heel dichtbij

De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn altijd leuk, maar een bezoek

aan het ringstation is erg bijzonder. Je komt dan in een deel van de

duinendat niet toegankelijk is voor publiek. Alleen wij mochten erin.

Met zo’n 12 kinderen bezochten we op 10 oktober de baan. We kregen

uitleg van de ringers, mochten meelopen om de mistnetten te controle-

ren op gevangen vogels, we droegen de gevangen vogels in zakjes en

mochten de geringde vogels buiten weer loslaten. Naast wat gewonere

soorten zoals Koperwiek, Rietgors, Roodborst en Zwartkop werden er

ook enkele bijzonderheden gevangen. We konden een Baardmannetje

eens van dichtbij bekijken. Wat een mooie vogel. Hij heeft een echte

baard. En net toen we weg zouden gaan, werd er een Waterral gevan-



Fitis 46 (4) 2010

196

Leuk was dat er ook wat kinderen van de Jeugdnatuurclubvan de Hei-

manshof uit de Haarlemmermeer aanwezig waren.

Vogelaars kijken naar paddestoelen

In de herfstvakantie doen we meestal ook wat voor de kinderen. Dit keer

hielden we een paddestoelenexcursie. Kenner Leo van der Brugge leidde

ons op 28 oktober rond op Landgoed Leyduin. Sowieso al een mooi

landgoed. Eerst zagen we niet zo veel paddo's, maar toen onze ogen wat

beter gewend waren aan de bladeren op de bodem, zagen we allerlei

soorten. Als je dan met een goede gids bent, vertelt hij ook nog de naam

erbij! We zagen het Geweizwammetje, de Honingzwam, Zwavelkop, Ru-

sula's, Elfenbankjes en nog veel meer. We leerden ook dat veel bomen

pas echt goed groeien als ze samenleven met schimmels. Kortom, een

leerzame excursie die eindigde met een bezoekje aan het oude koets-

huis. Hier kon je zien waar vroeger de paarden hebben gestaan. Leo erg

bedankt!

Oog in oog
met de gevangen Waterral. Foto’s Johan Stuart

gen. Wat een gaafbeest is dat. Wat eenfelle ogenl Het ringen van de wa-

terralmoesten we natuurlijk ook evenmeemaken.
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In Spaarnwoude is altijd wat te beleven

De weersvoorspelling was heel slecht, maar wij troffen het enorm toen

we op 14 november met 8 kinderen Spaarnwoude in fietsten. We kregen
slechts enkele druppels op onze kop. Eerst langs de Heksloot naar de

Gruijterspolder. Altijd leuk daar. We zagen veel Smienten, Slobeenden

en Wintertalingen. Ook wees iemand ons op half verscholen watersnip-

pen. Toen door Spaarndam naar het plasje van Spaarnwoude (chocola-
demelk in de hut) via de Inlaagpolder naar de Houtrakkerbeemden. We

zagen heel veel eenden , en heel bijzonder wel 10 Kleine Zwanen. Door

de telescoopwas goed hun gele snavel te zien. Ook zat er een Slechtvalk

bovenin een mast. Toen er ook nog een Pijlstaart ontdekt werd, waren

de kinderen niet weg te slaan. Dennis had toch een spijt dat hij zijn fo-

tocamera niet mee had

Smullen vanBastognekoeken in de Vogelhut vanSpaarnwoude.
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Wat gaan we doen in2011?

Het programma voor 2011 wordt in de kerstvakantie gemaakt. Begin

januari sturen we het toe naar de leden en vaste deelnemers. Ook komt

het op onze website. Maar noteer vast de 2e zondag van januari. Dat is

de 9e . Wat we gaan doen is nog een verrassing.

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 dat het

jullie club is dus geen ouders mee.

Antje Ehrenburg Anne Balk Martijn Korthorst Erwin Robbertz en

Johan Stuart (contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velserbroek,

i.stuart(a),planet.nl. 023-5389481. Kijk voor foto's van de activiteiten op

www.ieuedvogelclub.web-log.nl.

Leo van der Brugge vertelt op Leyduin over ‘zijn’ paddestoelen.


