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Modderen door de Houtrak
Teveel auto ’s op een te kleine parkeerplaats. Dat is de start van de excursie op deze 
mistige/druilerige eerste zondag van de maand december. Te midden van al dat blik 
staat Johan Stuart ons op te wachten, deels in de functie van excursieleider, maar 
nu even tijdelijk als verkeersregelaar. Om exact 09.00 uur verruilt hij beide functies 
en start met een kort college over de aard en omstandigheden van/in dit gebied en 
blikt ook naar de mogelijke toekomstige dreigingen van de expansiedrift van de ge-
meente Amsterdam.

Met onze statieven over de schouder volgen we Johan door het vlakke terrein van 
de inlaagpolder. We lopen over voormalige zeebodem. We krijgen inzicht hoe het hier 
vroeger is geweest, maar ook tips op welk jaargetijde je waar moet zijn en vooral 
welke vogels je dan kunt waarnemen. Zelfs voor die leden die regelmatig in dit  
gebied rondstruinen blijkt het nuttige aanvullende info.

Dat Johan ervaring heeft met parkeren in de blubber zagen we bij de start, maar 
gaandeweg de tour verraadt hij ook hoe je een groep vogelaars het beste door natte 
weilanden loodst. Ervaring met groepen en presenteren spat er vanaf. Over spatten 
gesproken. Het is inmiddels gaan regenen. Toch blijven er waarnemingen uit de 
groep komen.

Op zoek naar vogels in de houtrak op een koude, mistige zondag. Foto: Ton Lansdaal
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Op het laatste stuk open terrein richting de parkeerplaats hoor ik naast me een 
medelid licht cynisch uitroepen.: “Jeetje, je struikelt hier over de snippen” Datzelfde 
lid staat bij de laatste stop verbaasd te kijken als hij Johan hoort vertellen over 
piepers-jassen. Hij denkt aan de Solanum tuberosum beter bekend als de aardap-
pel, maar Johan heeft het over de Anthus ratensis, beter bekend als de Graspieper.
Om 11.40 uur is het laatste blik uit de blubber geduwd en is de parkeerplaats weer 
net zo verlaten als twee uur eerder. Mooie ochtend, mooie waarnemingen. Johan 
bedankt !
Het lijstje is van Greet Bos: Buizerd, Koperwiek, Havik, Zwarte Kraai, Merel,  
Zilvermeeuw, Winterkoning (gehoord), Kieviten, Pimpelmees, Gaai (gehoord), Meer-
koeten, Kuifeendjes, Krakeend, Aalscholver, Slobeend, Smienten, Wilde Eend, 
Berg eend, Spreeuw, Toendrarietganzen, Torenvalk, Koolmees, Graspieper, Knob-
belzwaan, Waterral (gehoord), Witgatje, Grauwe Gans, Heggenmus, Huismus, 
Roodborst, Grote Gele Kwikstaart ! (echt heel mooi te zien), Witte Kwikstaart !!, 
Blauwe Reiger, Kolgans en de Watersnip.

■ Tekst en foto Ton Lansdaal

Topdrukte bij Winterwandeling
Te vroeg op parkeerplaats Panneland. Gauw maar even een kaartje voor de AWD 
kopen en dan voorverkennen. Tien meter op het terrein van de Amsterdammers 
komt een kakafonie van vogelgeluiden op je af. Boomklever, Boomkruiper en specht 
(Grote Bonte en Kleine). De vroege hardlopers rennen eronderdoor en merken er 
niets van. Zelfs een roedel herten valt ze niet op. De endorfine doet rare dingen met 
hardloperhersenen, zo lijkt het.
Terug bij de ingang komen er ditmaal bekende gezichten in mijn blikveld. Bekend 
van eerdere excursies. Allemaal deelnemers aan de Winterwandeling. Met onder die 
bekende gezichten hangend om hun nek het bekende glas: Oostenrijks, Duits, 
Amerikaans. Nieuw, maar ook oud glas. De stroom houdt niet op: weer een lid van 
de VWGZK, en nog een, en nog een. De werkgroep stikt inmiddels in haar eigen 
succes. Nico en Janine doen deze wandeling al ruim 15 jaar,  maar zo’n 50-tal is 
voor hen een record aantal deelnemers. De groep moet na verloop van tijd splitsen, 
meldt Nico. Jan en Mieke nemen de helft van de groep onder hun hoede. Nico blijkt 
een goed voorspeller: alles in de aankondiging in de Fitis krijgen we in het vizier: 
Krooneend, Wilde Zwaan, Klapekster. Oh nee, de Waterral blijft buiten beeld. Ook 
de IJsvogel scheert langs. Grote Zaagbekken vluchten voor de grote groep vogelaars 
in de lange betonnen goten van het waterleidingbedrijf. En in de lucht boven ons 
enorme grote groepen ganzen (in formatie).
“Het was een erg leuke excursie! We hadden prachtig weer en hebben veel mooie 
vogels gezien,” vertelt Theo Althuis. Hij is met de groep van Jan en Mieke tot 34 
soorten gekomen, terwijl Nico er 38 heeft geteld. Theo vindt het een mooie score. 
“Op de heenweg hebben we nog Sterrenschot gezien. Ik had er nog nooit van ge-
hoord; weer wat geleerd. Bedankt voor de mooie gesprekken en interessante uitleg.”
Nico heeft zelfs een Waterspreeuw voorspeld. Ongelovig slaan we rechtsaf, weg van 
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de watergoten richting uitgang. Drie leden gaan wel op zoek naar de spreeuw en 
splitsen zich af. Terug bij de parkeerplaats wordt het dringen bij de betaalauto-
maat. Teveel leden die tegelijk weg willen. Het laatste wat ik hoor is het prachtige 
geluid van een Norton uit 1943. In legergroen verdwijnt Paul over het smalle weg-
getje richting Haarlem. Mijn telefoon gaat af. Het is het vriendinnetje dat zich had 
afgesplitst. Met overslaande stem meldt ze me: “Hier recht voor me zit ie !!! En ik heb 
er al een mooie foto van !!!” De Waterspreeuw. Nico heeft weer gelijk gehad. Nico en 
Janine bedankt voor een mooie wandeling.

■ Ton Lansdaal

Een kijkje in een mooi bewaard verleden
Excursies op Huis te Manpad
 
Op zaterdag 3 februari beginnen de excursies op misschien wel de best bewaard 
gebleven buitenplaats van Kennemerland. Door de nieuwe tuinbaas zijn de paden 
fraai opgeknapt, waardoor de Buitenplaats ook in een regenperiode goed is te be-
wandelen. Manpad in Heemstede is beroemd vanwege de overvloedige stinsenflora, 
maar er zijn ook bijzondere dieren te zien.

krooneenden en tafeleenden Foto: Ton Lansdaal
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Reeën, IJsvogel en Wielewaal
Door de relatieve rust in het gebied, valt er tijdens de wandelingen regelmatig iets 
onverwachts te bewonderen. Zo is er een grote groep Reeën, die zich goed schuil 
houdt in het lage hakhout, maar zich zo nu en dan laat zien. Tot wel 13 stuks zijn 
er gezien op Huis te Manpad. Ook twee paren Bosuilen zijn hier actief, net als ver-
leden jaar. Met enig geluk laat ook een van de IJsvogels zich zien bij een sloot. Wat 
verder in het voorjaar is er kans op een roepende Wielewaal. En natuurlijk is er 
gedurende het hele voorjaar de rijke stinsenflora waar Manpad om bekend is.
 
Excursies
Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 te Heemstede is alleen in excursiever-
band te bezoeken. Van februari tot en met 15 oktober is er iedere zaterdag om 10.00 
uur een excursie. Van februari tot en met mei is er ook op dinsdag om 14.00 uur 
een rondleiding. Op deze tijdstippen staat er bij de poort een gids klaar, die u mee-
neemt voor een boeiende wandeling. Aanmelden is niet nodig en er worden geen 
kosten berekend. Het hoofdhuis en de overige woningen worden particulier be-
woond en zijn dus niet te bezichtigen. Een groepsbezoek is ook buiten de openstel-
lingstijden mogelijk, behalve op zondag. Spreek dit af met Iris de Graaff, telefoon 
023-5475040. Voor overige informatie betreffende de openstelling of excursies kunt 
u terecht bij excursiecoördinator Peter de Jong: 06-54392301 of peter-atalanta@
hotmail.com.

www.huistemanpad.nl

huis te manpad in Heemstede. Foto: Iso Alverda
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Een verwarrende ochtend Samen Vogelen
De verzamelplaats is deze keer helder aangegeven, het tijdstip afwijkend (09.30 
uur) en van Rino geen spoor. Plotseling meldt iemand uit de groep, kijkend op zijn 
mobiel, dat Rino zojuist op Texel een Grote Kruisbek heeft gezien. Verwarring alom. 
We besluiten onmiddellijk te vertrekken. Het is dan 09.35 start en het groepje telt 
ongeveer tien personen, van wie de meesten lid zijn van de Vogelwerkgroep; heel 
verwarrend ! Hebben we nu wel voldoende kennis in de groep om de vogels goed te 
kunnen herkennen? We zien op het strand richting Zuidpier een groepje van twaalf 
vogeltjes. Mogelijk Groenlingen besluiten we en Theo noteert de waarneming. Ver-
warrend groepje van twaalf.
Op de pier komt Paul ons tegemoet. Hebben jullie dat groepje van twaalf Sneeuw-
gorzen nog gezien op het strand. Ok. Het waren dus Sneeuwgorzen, zucht… Waar-
schijnlijk uit IJsland roept een IVN-lid dat met ons oploopt. Paul heeft de pier 
vanmorgen al een keer gedaan. Hij was er om 09.00 uur al, zag niemand en is toen 
in zijn eentje samen gaan vogelen.
Onderweg zien we naast de Oeverpieper ook de Paarse Strandloper,  Bonte Strand-
loper, Steenloper en Brilduiker. Bij de kleine groen/witte vuurtoren zie ik iets wat 
op een Bergeend lijkt. Dit blijkt een Grote Zaagbek te zijn. Paul, bedankt. Zelfs twee 
Kramsvogels vliegen over ons heen richting de kust. Ze hebben op de Noordzee 
waarschijnlijk geen bessenstruiken gevonden; heel verwarrend voor hen ?? Nadat  
de felle sneeuwbui is overgewaaid, besluiten we om te keren. Met de Tata zwavel- en 
kolendamp in onze neuzen lopen we tegen de noordoosten wind terug naar het ver-
zamelpunt. En jawel hoor, zoals voorspeld, weer die Sneeuwgorzen op het strand. 
We nemen de tijd en aanschouwen het gescharrel van de kleine gorzen. Een mooie 
afsluiting van een mooie, verwarrende ochtend.

■ Ton Lansdaal

van de redactie: Samen Vogelen is een door het bestuur van de Vogelwerkgroep  
opgezette activiteit om leden elke eerste zondag van de maand de gelegenheid te 
bieden in een mooie omgeving van vogels te genieten onder het motto: met z’n allen 
zie je meer dan alleen. De Activiteitencommissie zoekt voor Samen Vogelen een  
begeleider, maar dat lukt helaas niet altijd. In dit geval was Rino verhinderd; hij zat 
immers op Texel. In dit soort gevallen gaan de deelnemers gewoon Samen Vogelen.


