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Zondag 3 april | Samen Vogelen Haarlemmerhout
De Haarlemmerhout, aan de zuidkant van het Haarlemse centrum, ter plaatse ook 
bekend als De Hout, is het oudste stadsbos van Nederland. Het werd populair als 
recreatiegebied in de Gouden Eeuw voor welgestelden uit Haarlem en Amsterdam. 
Tijdens de wandeling zal het u opvallen dat, ondanks de drukte eromheen, veel 
vogels zich hier thuis voelen.
verzamelen om 8.30 uur bij de parkeerplaats van la place dreeFzicHt, Fonteinlaan 1. 
Henk boersbroek is aanwezig.

Zondag 24 april | Wandelen op Tiengemeten
Het is alweer tien jaar geleden dat het eiland Tiengemeten omgevormd werd van 
landbouwgrond naar natuur. Op Tiengemeten broeden bijna honderd soorten  
vogels. Het is echt een vogelparadijs. Er zijn vijf speciale vogelkijkpunten gemaakt. 
We gaan het eiland en de aanwezige vogels wandelend verkennen. Om 10.00 uur 
nemen we de pont naar Tiengemeten vanaf Nieuwendijk, uiterlijk 16.00 uur gaan 
we terug. Bij slecht weer gaat de excursie niet door.
De reiskosten worden tijdens de excursie verrekend met de chauffeur. De kosten 
voor de pont zijn € 5,- per persoon. Neem dus contact geld mee. 
Graag aanmelden t/m 22 april bij activiteitencommissie@vwgzkl.nl
Geef dan op of je vervoer aanbiedt, dan wel vervoer nodig hebt. 
verzamelen om 8.00 uur bij Het cHinese wokrestaurant, prins bernHardlaan 2, Hoek 
amsterdamsevaart in Haarlem-oost. denk aan warme kleding en luncHpakket.

Lezingen | Excursies | Agenda

tureluur en gele kwikstaart kunnen zomaar in beeld komen tijdens de weidevogelexcursie. 
Foto: Andries Kamstra
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Zondag 1 mei | Weidevogelexcursie in de Hekslootpolder
Deze excursie organiseren Vereniging Behoud de Hekslootpolder, IVN en Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland samen.
vertrek: 08.00 uur, inFopaneel Hoek spaarndamseweg/vondelweg, Haarlem. duur: 
2,5 uur. kijker meenemen. denk om warme kleding. inFormatie: peter davids 023-
5261853 en eric van bakel 023-5393507.

Zaterdag 14 mei | Varen in de Eilandspolder
De beste manier om weidevogelparadijs De Eilandspolder te verkennen is vanaf het 
water. Het beheer van het westelijke deel is volledig gericht op deze vogels en is in 
handen van Landschap Noord-Holland en boeren. Zo worden in de winter alle riet-
kragen kort gemaaid, want Grutto’s en andere weidevogels willen bij het broeden 
vrij uitzicht hebben. Een enkel rieteiland mag blijven, voor de Roerdompen en  
andere rietvogels. We maken een tocht van twee uur in een open boot met een gids/
schipper van Landschap Noord-Holland. Denk dus om warme kleding ! De vaar-
tocht gaat altijd door, behalve als het KNMI weerwaarschuwingen uitgeeft. Er kun-
nen maximaal 20 mensen mee. Kosten vaartocht € 5,- per persoon. Benzine kosten 
graag zelf verrekenen met de chauffeur. Aanmelden t/m 6 mei bij activiteitencom-
missie@vwgzkl.nl Geef dan op of je vervoer aanbiedt, dan wel vervoer nodig hebt. 
Graag ook je 06 nummer opgeven.
verzamelen om 8.45 uur op de parkeerplaats van ikea/station spaarnwoude. vertrek  
uiterlijk om 9.00 uur naar oudelandsdijk 3 in drieHuizen. de boot vertrekt om 10.00 uur.

Zondag 29 mei | Fietsexcursie Jonge weidevogels rond Spaarnwoude
Samen met Weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede verzorgen we 
een fietsexcursie rond Spaarnwoude. In dit gebied komen nog behoorlijke aantallen 
weidevogels voor. De natuur waar we langs fietsen is heel gevarieerd, een gebied 
met moeras, bosjes, rietgebieden en weilanden.
verzamelen om 10.00 uur met de Fiets op Het parkeerterrein stompe toren aan de 
kerkweg bij Het dorp spaarnwoude. excursieleider is andries kamstra. aFHankelijk 
van de belangstelling zullen we de groep splitsen. daarom graag aanmelden: activitei-
tencommissie@vwgzkl.nl

Zondag 5 juni | Samen Vogelen Duin- en Kruidberg
Ontdek dit mooie noordelijke deel van het Nationale Park. Dit oude bos- en duinge-
bied is één van de weinige plekken waar de Fluiter voorkomt.
verzamelen om 7.30 uur op de parkeerplaats bij de ingang duin- en kruidberg. die 
vind je aan de duin- en kruidbergerweg in santpoort-noord door tegenover Hoeve 
duin en kruidberg Het weggetje in te rijden. bernard oosterbaan is aanwezig.

Zondag 3 juli | Samen Vogelen Landgoed Elswout
Rijke Amsterdamse kooplieden ontdekten in de 17e en 18e eeuw Zuid-Kennemer-
land als de ideale plek voor een buitenplaats. Landgoed Elswout bij Overveen is een 
van de oudste daarvan. Op Elswout broeden ongeveer 500 paar vogels, verdeeld over 
50 soorten. Soorten die je in het gebied kunt tegenkomen zijn onder andere de Groe-
ne Specht, Buizerd, Bosuil, Houtsnip, Nijlgans en in sommige jaren de IJs vogel.
verzamelen om 7.00 uur bij de entree van Het landgoed, de poort. martijn kortHorst 
is aanwezig.

De ene overheid is de andere niet


