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Zondag 13 mei:

Op deze unieke dag in de Nationale Vogelweek gaat u in en rond het Landje van 

Gruijters en het Fort Benoorden Spaarndam van alles beleven wat met vogels te 

maken heeft. Van 10.00 tot 16.00 uur staan gidsen klaar voor allerlei vogeltochten. 

Er zijn korte vogelexcursies naar het Landje van Gruijters, de Hekslootpolder en het 

Munitiebos. U heeft kans om een IJsvogel scherend over het water te zien of balts- 

ende Buizerds boven het munitiebos. En niet te vergeten Kluten, een van de sierlijk-

ste vogels, zijn te zien in het Landje van Gruijters.

Regionale Vogeldag 100% Kluut

Er is ook een Big Sit: op één dag zoveel 
mogelijk vogelsoorten zien. Bij het tel-
punt helpen ervaren tellers u al vanaf 
8.00 uur op weg om alle vogels te her-
kennen aan hun verenkleed en hun 
roepjes.

Koos Dijksterhuis
Kinderen kunnen hun vogelhart opha-

len bij allerlei activiteiten zoals een 
spannende puzzeltocht. In het fort wor-
den lezingen over vogels gegeven onder 
andere door Koos Dijksterhuis, de na-
tuurdagboekschrijver van Trouw. En er 
is een tentoonstelling ingericht. Ook 
het fort is een bezoek waard. Er zijn 
rondleidingen langs de wandschilderin-
gen die gelegerde soldaten in het fort 
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kiJkJe op het fort vanuit het Landje van Gruijters. Foto: Johan Stuart

ooit hebben gemaakt. Ouders en kinde-
ren kunnen meedoen aan een quiz, 
maar ook stilletjes genieten van rond-
om vogelgezang of zich griezelend ver-
bazen over vogelgeluiden in de nacht. 
Kortom een gebeurtenis die u niet mag 
missen.

Nadere informatie
Kom met de fiets naar Redoute bij 
Spaarndam. Komt u toch met de auto, 
parkeer dan op het terrein van de West-
broekplas, Dammersweg 100 in Velser-
broek. Het is dan een kwartier lopen 
(door een leuk vogelgebied). Bij het fort 
is geen parkeergelegenheid. Kijk op 
www.100procentkluut.nl voor het pre-
cieze programma. Aanmelden is niet 
nodig.

Organisatie
Deze dag is een samenwerking van het 
IVN Zuid-Kennemerland, Stichting 
Duurzaam Natuurbeheer Landje van 

Gruijters en de Vogelwerkgroep Zuid- 
Kennemerland. Het Landje van Gruij-
ters is de afgelopen tijd flink aangepakt 
met financiële steun van de J.C. Ruig
rok Stichting. Deze vogeldag is tevens 
de ‘oplevering’ van heel veel door vrij-
willigers verzet werk.


