
39Fitis | 53 | 1 | 2017

Let op: Er zijn nog enkele plekken vrij voor de reis van woensdag 14 tot en met 
maandag 19 juni naar vogelrotsen van Bass Rock en Farne Islands in Schotland 

en Engeland. Aanmelden voor 15 april. Kijk hier voor nadere informatie:
www.vwgzkl.nl/category/bijzondere-activiteiten/

 
Zondag 2 april | Weidevogelexcursie in de Hekslootpolder
Deze excursie wordt gezamenlijk georganiseerd door Vereniging Behoud de Heks-
lootpolder, IVN en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Informatie is beschikbaar 
over vogels, geschiedenis, Unesco-erfgoed ‘De Stelling van Amsterdam’ en het ont-
staan van het Amsterdams Peil. Kijker meenemen en denk om warme kleding.
vertrek: 09.30 uur, infopaneel hoek spaarndamseWeg/vondelWeg, haarlem. duur: 2,5 
uur. informatie: peter davids 023-5261853 en eric van bakel 023-5393507.

Dinsdag 18 april | Lezing Arjan Dwarshuis over zijn Big Year
Arjan Dwarshuis, de man van het recordjaar vogels kijken, vertelt over zijn duize-
lingwekkende ‘Big Year’. In 2016 heeft hij 6.841 vogelsoorten waargenomen, waar-
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Het voorjaar is nabij: tijd om er weer op uit te gaan. Onze actieve activiteitencommis-

sie heeft weer een keur aan excursies en vogelvermaak in de aanbieding. Ten eerste 

al de aankondiging van een lezing door Arjan Dwarshuis, die binnen één jaar meer 

vogels heeft gezien dan wie dan ook. Hij komt verslag doen van zijn ongetwijfeld in-

tense en spannende ervaringen. Verder in deze aflevering een verslag van Francoise 

de Ruijter, die met meer dan 40 anderen een schitterende winterwandeling door de 

Waterleidingduinen maakte en daarvan mooi verslag doet.

arJan dWarshuis in een ver werelddeel bezig aan zijn succesvolle poging het wereldrecord soor-
ten gezien in één jaar te verbeteren. Links Arjan (met baard), voorgrond Humberto Tan en met 
groen shirt onze regionale vogelaar Michiel van den Bergh. Selfie: Humberto Tan
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mee hij het wereldrecord van de Amerikaan Noah Strycker verbrak. Tijdens deze 
reis van 366 dagen door 40 landen zamelde hij geld in voor het Birdlife Preventing 
Extinctions Programme, een baanbrekend beschermingsprogramma van Birdlife 
International dat zich inzet voor de 500 meest bedreigde vogelsoorten ter wereld.  
In het eerste deel van zijn lezing zal hij vertellen, wat hem heeft doen besluiten om 
aan dit avontuur te beginnen. Welke voorbereidingen gingen aan zijn Big Year voor-
af? Hoe kun je een dergelijke vogelrace rond de wereld meer diepgang geven, hoe 
documenteer je alles en waar komt zijn passie voor vogels nou eigenlijk vandaan? 
Tijdens het tweede deel van zijn lezing neemt hij ons mee op een duizelingwekkend 
avontuur door maar liefst 40 verschillende landen en 6841 vogelsoorten. Aan de 
hand van een aantal hoogte- en dieptepunten zal men ervaren hoe een Big Year 
precies in zijn werk gaat. Uiteraard zullen deze verhalen worden versterkt met spec-
taculaire foto’s en filmpjes. Tot slot vertelt Arjan hoe het is om weer thuis te komen 
na zo’n intensief jaar.
plaats: hotel haarlem, toekanWeg 2, 2035lc haarlem. Zaal open 19.30 uur. de leZing 
start om 20.00 uur. aanmelden niet nodig.
kosten: € 5,- (leden vogelWerkgroep Zuid-kennemerland gratis, Ze ontvangen een ticket 
biJ deZe fitis).

Zaterdag 22 april | Excursie De Groene Jonker
Vlak bij de Nieuwkoopse Plassen ligt de Groene Jonker; een waterrijk natuurgebied 
met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in 
natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Het gebied 
is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van 
Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, Steltkluut en Geoorde Fuut. Het beheer van dit 
nog jonge natuurgebied is in handen van Natuurmonumenten.
aanmelden biJ activiteitencommissie@vWgZkl.nl. graag vermelden of Je nog plek in de 
auto hebt of dat Je Juist met iemand mee Wilt riJden.
verZamelen om 8.00 uur op het parkeerterrein biJ ikea aan de kant van station haar-
lem-spaarnWoude. eef van huiJssteeden is aanWeZig.

Zondag 7 mei | Samen Vogelen in de Venneperhout
De Venneperhout is voor de Vogelwerkgroep onontgonnen gebied. Dit stukje nieuwe 
natuur, een groenstrook tussen de N207 en de Vinexwijk Getsewoud, is zo’n 10 jaar 
geleden aangelegd en valt onder beheer van Staatsbosbeheer. Rechte paden door-
kruisen een aantal hectare gevarieerd landschap. Slootjes, kreupelhout, een groot 
grasveld en een buurtgroentetuin bepalen de sfeer. Auto’s, huizen en vliegtuigen 
delen dit gebied met de vele vogelsoorten die hier ook een plek vinden. Verrekijker 
mee en samen op zoek naar Fitis, IJsvogel, Torenvalk, Koekoek en Nachtegaal !
verZamelen om 09.00 uur biJ de venneper lodge, getseWoudWeg 1, 2151 ms nieuW 
vennep. martiJn korthorst is aanWeZig.

Woensdag 10 mei | Avondconcert Haarlemmermeerse Bos
We maken een wandeling om de sterren van de vogelwereld te horen optreden. Las-
tig te spotten vanwege een bescheiden verenkleed en een voorkeur voor dicht 
struikgewas en toch een lust voor het oor: de Nachtegaal. Vanaf half april zijn deze 
zangers weer te horen in ons land. Tijdens de steeds langer wordende avonden in 
mei en juni  bakenen ze hun territorium af door prachtige trillers en ingewikkelde 
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melodietjes. In juli worden ze steeds stiller, begin augustus verlaten ze weer ons 
land om te overwinteren in Afrika. Tijdens een wandeling van ongeveer 1,5 uur 
gaan we onze oren de kost geven en wie weet is het toch mogelijk, met een beetje 
geduld, een glimp op te vangen van deze nachtelijke zanger.
Marcel Schalkwijk kent het Haarlemmermeerse Bos en haar bewoners goed en zal 
ons vergezellen om de wandeling op te luisteren.
We verZamelen om 20.00 uur op de parkeerplaats langs de iJWeg, vlakbiJ papa’s  
beachhouse in het haarlemmermeerse bos.

Zaterdag 3 juni | Samen Vogelen Koningshof
Landgoed Koningshof ligt in het oudste gedeelte van de duinen, het binnenduin. In 
deze luwte, vier kilometer van zee, heeft dit bos zich spontaan ontwikkeld. Het 
parkbos hoort bij het landhuis dat dateert van rond 1900. De eigenaar liet Konings-
hof in 1962 na aan Natuurmonumenten. We zullen door het bos wandelen met 
onderweg dikke kans op spechten en kleine zangvogeltjes.
onder leiding van luc leermakers Zullen We starten om 8.00 uur

adres: duinlustWeg 26, overveen

verZamelpunt: infopaneel biJ parkeerplaats koningshof

Zondag 2 juli | Samen Vogelen  Houtrakkerbeemden / Westhoffplas
In 1995 is langs de snelweg het natuurontwikkelingsgebied de Houtrakkerbeemden 
aangelegd. Een moerasbiotoop bestaande uit een reeks plasjes en poeltjes is het 
foerageergebied van vogels zoals Kluut, Kleine Plevier, Lepelaar, Visdief en een  
heleboel meer.
verZamelen om 9.00 uur, locatie Wordt nog bekend gemaakt.
Jan kuys is aanWeZig.

Zaterdag 23 september | Bezoek aan Vogelringstation Van Lennep in de Ken-
nemerduinen
Het vogelringstation (VRS) in de Kennemerduinen heet formeel ‘Stichting Vinken-
baan Mr. Cornelis van Lennep 1751 - 1813’. De stichting is in 1958 opgericht. De 
baan wordt gerund door een 20-tal actieve vinkers. Vooral tijdens de najaarstrek 
(augustus - half november) is de baan vrijwel dagelijks bezet en ringen en meten de 
vinkers vele vogels. Tijdens deze excursie zal er uitleg gegeven worden over onder 
andere het vangen en het ringen.
de excursie duurt van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur. opgeven vooraf is noodZakeliJk 
(maximaal 10 deelnemers).


