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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 als Kluut, Kleine Plevier, Lepelaar en Visdief.
verZAmelen om 9.00 uur. locAtie iS hoek noorderweg - weg over kAvel 35. dAt iS ko-
mend vAnAF ZijkAnAAl B de noorderweg op tot de eerSte AFSlAg nAAr rechtS. dAAr in de 
Berm pArkeren. jAn kuyS iS AAnweZig.

Vrijdag 7 juli | Gierzwaluwexcursie in Velserbroek
Ze komen rond Koningsdag en zijn in augustus opeens weer vertrokken. Vroeger, 
op mooie zomeravonden zag je ze in oude binnensteden en dorpjes in grote groepen 
vliegen. Soms duikt er een weg om onder de dakpannen en in kieren van dakgevels 
te duiken. Als het stil is, kun je de jongen hoog snerpend vanuit het nest horen 
roepen. De Gierzwaluw is een mystieke vogel waarvan het leven zich voor 80 pro-
cent in de lucht afspeelt. Alleen voor het broeden en grootbrengen van hun jongen 
hebben ze af en toe vaste grond onder hun pootjes. Slapen, eten en drinken doen ze 
in de lucht. Door de moderne bouw verdwijnen steeds meer oude daken en gevels 
die juist voor de Gierzwaluw de ideale broedplek vormen. In nieuwbouwwijken met 
die modern gebouwde huizen zul je de Gierzwaluw dan ook niet of zelden aantref-
fen. Maar ook hierin is onze regio weer eens een uitzondering. In een nieuwbouw-
wijk van Velserbroek bestaat een groeiende populatie van Gierzwaluwen. Inmiddels 
telt deze 100 á 150 broedparen.
verZAmelen om 20.15 uur tegenover BenZineStAtion de kAmp. het AdreS iS de kAmp 90, 
1991 Bl velSerBroek. nico de Bont ZAl de excurSie Begeleiden. Bij Slecht weer gAAt de 
excurSie niet door. dAt wordt uiterlijk een dAg vAn tevoren Bekend gemAAkt viA de weB-
Site. er wordt dAn een nieuwe dAtum geplAnd.

Zaterdag 23 september | Bezoek aan Vogelringstation Van Lennep
Het Vogelringstation in de Kennemerduinen heet formeel ‘Stichting Vinkenbaan 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 ringen. Opgeven vooraf is noodzakelijk en kan met een mailtje naar ac-
tiviteitencommissie@vwgzkl.nl. Je krijgt dan bericht over het startpunt. Er is plaats 
voor maximaal 10 deelnemers. Wacht niet te lang met aanmelden, want het is een 

Lezingen | Excursies | Agenda

Volledig terecht verkrijgen de excursies van onze vogelwerkgroep enige faam. Je 

hoort nooit een onvertogen woord, het is altijd gezellig, er zijn fantastische bestem-

mingen en je steekt er altijd wel iets van op. Hierbij het nieuwe programma voor de 

zomermaanden, een verslag van de lezing van Arjan Dwarshuis en ... een verslag 

van een excursie met slechts twee bezoekers. By the way: ook dat kan hele leuk zijn.
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grote Bonte Specht

populaire excursie! Bij aanmelden graag je 06 nummer vermelden. Bij slecht weer 
worden de deelnemers een dag van tevoren geïnformeerd en wordt een alternatieve 
datum gezocht.
de excurSie iS vAn 9.30 tot ongeveer 12.00 uur. een vrijwillige BijdrAge voor het  
vogelringStAtion iS Zeer welkom!

Zondag 1 oktober | Euro Birdwatch
De Euro Birdwatch 2017 heeft plaats in het weekend van 30/09-1/10 2017. 
Dit evenement heeft als doel om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvo-
gels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsac-
tiviteiten in de verschillende landen. Ook kan Euro Birdwatch ertoe bijdragen dat 
meer mensen geïnteresseerd raken in vogels, want het is vooral ook heel leuk. Bij 
dit trekvogel-event gaat het vooral om het gezamenlijk tellen van trekvogels. De 
Euro Birdwatch is in feite een mega-trekvogeltelling, waarbij verspreid over het 
land (en heel Europa) trekvogels worden geteld op telposten. Tijdens deze excursie 
volgen we een tijdje de vogeltrek vanaf de telpost op een hoog duin in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. De deelnemers zullen gewezen worden op de verschillen-
de vliegbeelden en de specifieke roepjes van de doortrekkende soorten. Ook zal er 
uitleg gegeven worden op welke wijze de aantallen vogels in grote groepen worden 
geschat.
verZAmelen om 8.00 uur op de pArkeerplAAtS vAn reStAurAnt pArnASSiA, BloemendAAl AAn Zee. 
de telpoSt iS hAlverwege het pArkeerterrein AAn de ooStkAnt. excurSieleider iS eeF kieFt.

Zaterdag 7 oktober | Bezoek aan Vogelringstation Het Paradijs
Het Vogelringstation op het voormalige land van boerderij Het Paradijs in de Am-
sterdamse Waterleidingduinen is via de ingang aan de Zandvoortselaan bereikbaar. 
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We beginnen met een wandeling van zo’n 30 minuten. Een mooie voorbereiding op 
deze verscholen plek in de duinen. Op het terrein van het Vogelringstation krijgen 
wij uitleg van de vrijwilligers die in de trektijd vogels vangen met verschillende net-
ten om ze daarna te determineren, meten, wegen en natuurlijk ringen. Opgeven 
vooraf is noodzakelijk en kan met een mailtje naar activiteitencommissie@vwgzkl.
nl. Je krijgt dan bericht over het startpunt. Er is plaats voor maximaal 10 deelne-
mers. Wacht niet te lang met aanmelden, want het is een populaire excursie! Bij 
aanmelden graag je 06 nummer vermelden. Bij slecht weer worden de deelnemers 
een dag van tevoren geïnformeerd en wordt een alternatieve datum gezocht.
de excurSie StArt om 9.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. we worden ontvAngen en Be-
geleid door hAnS vAder. een vrijwillige BijdrAge voor het vogelringStAtion iS Zeer wel-
kom!

Donderdag 16 november | Lezing exoten door André van Kleunen van Sovon
Je hoeft ’s ochtends maar heel even naar buiten te gaan en je hebt al een grote kans 
om door een rumoerige wolk groene Halsbandparkieten begroet te worden. Zowel in 
als buiten de stad voelen deze ‘vreemde’ vogels zich al jarenlang thuis in ons kik-
kerlandje. André van Kleunen, werkzaam bij Sovon Vogelonderzoek Nederland, 
komt ons deze avond meer vertellen over wie, wat, waar, waarom en hoeveel exoten 
zich hebben genesteld in onze dorpen en steden.
de locAtie iS hAArlemmer kweektuin, kleverlAAn 9 in hAArlem AAnvAng leZing: 20.00 uur

Zondag 3 december | Samen Vogelen Houtrakkerbeemden en Noorderbos
Wandelend gaan we op zoek naar overwinterende roofvogels, ganzen, eenden en 
zangvogels. We bezoeken de graslanden van de Inlaagpolder en de ondiepe plassen 
van de Houtrakkerbeemden. Ook zal een bezoek worden gebracht aan de verwilde-
rende boomgaarden ten noorden van de Noorderweg. Wellicht zien we daar Koper-
wieken en Kramsvogels, die zich te goed doen aan rottend fruit. 
verZAmelen om 9.00 uur op pArkeerplAAtS weSthoFFBoS AAn de noorderweg in SpAArnwou-
de. Zie weBSite voor meer inFormAtie. johAn StuArt iS AAnweZig.

Wat willen jullie zien, horen, beleven?
Als activiteitencommissie stellen wij ons tot doel een zo gevarieerd mogelijk pro-
gramma aan te bieden aan onze leden. Activiteiten die interessant zijn voor begin-
ners en ook voor gevorderden. Wandelen, fietsen, dichtbij of veraf. Naar oude  
bekenden, zoals de Haarlemmerhout, of naar nieuwkomers zoals de Maasvlakte. 
Wij willen graag feedback over hoe wij dit doen. Wat vinden jullie van de excursies, 
de maandelijkse Samen Vogelen-wandelingen en de lezingen?
Waar slaan wij de spijker op de kop en waar is verandering, verbetering nodig?
Alle input die ons kan helpen een nog beter programma aan te bieden is van harte 
welkom. 

Dit mag per mail naar: 
activiteitencommissie@vwgzkl.nl

Hartelijk dank voor het meedenken

■ Annet, Ingrid en Lottie


