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f1 ETSEXCURS I [; NJ\AR SPAARNWOUDE 

EN OMGEVING 18-4-1982. 

door onze verslaggever 
ROBERT HEEMSKERK 

Rond de klok van negen uur verzamelde zich een groepje mensen (6) op het 
Sloterdijk station. De excursie leidde ons naar Spaarnwoude, onder leiding 
van Willem Wielewaal. 
Vanuit het station reden wij over smalle paadjes door een wild rietland
schap met hier en daar een slootje. Hier troffen we enkele (3 paar) balt
sende Kiekendieven aan, die hoog in de lucht rondvlogen. Ook vlogen er uit 
het riet een paar Watersnippen op (5), waartussen zich ook een Witgatje 
bevond. Velen onder ons hoorden voor het eerst van het jaar de pas aangeko
men Kleine Karekieten en Rietzangers. Naast het sportveld op de kant van 
een slootje zat moeder Wilde Eend met haar 12 pullen. Tussen de spoorlijn 
en het fietspad hoorden we de karakteristieke zang van de Sprinkhaanriet
zanger (snirrrrrr!!) In de slootjes telde ik op z'n minst zo'n 15 Slob
eenden en 1 Dodaarsje. 
Op een zanderig cross-terrein, waar op dat moment niet gecrosst werd, lie
pen 4 waggelende Bergeenden vergezeld door enkele Kieviten. Overal zongen 
de Veldleeuweriken of Graspiepers. In de grote vaart die naar de haven leidt 
lagen groepjes met eenden, waaronder: Wintertalingen, Bergeenden, Kuifeenden, 
Wilde Eenden, Krakeenden en enkele Futen. Over de vaart heen gefietst kwamen 
we vervolgens uit op een groot fietspad, dat door weilanden heen naar de 
spoorwegovergang leidde. Langs de Spoorlijn reden we enkele kilometers tot 
de afslag 'Spaarndam'. 
Bij een meertje hielden we even halt om onze boterhammen te verorberen. Tij
dens de lunch zagen we enkele overtrekkende vogels zoals: 2 Bruine Kiekendie
vent~w), 1 Sperwer(--)w) en 1 Lepelaar die we later weer in een poeltje zagen. 
Ook hier zagen we veel zangvogels zoals: Graspieper (~25 ex), Veldleeuweriken 
(+ 8 ex), Fitis, Tjiftjaf, Witte- en Gele Kwikstaarten. In de weilanden rond
o-; het fietspad waren Wulpen(~ 18), Grutto's, Tureluurs, Kieviten en Scholek
sters. Na onze maag gevuld te hebben en uitgerust te zijn, fietsten we verder 
naar een slikpoel. Al gauw zagen we hier Smienten,(12 paar), Krakeenden (2), 
Kemphanen (30 ex), en Wintertalingen (8). Als we met een telescoop het poel
tje afzoeken zien we een zeer fraai paartje Pijlstaarten en 2 Kleine Plevie
ren. Wanneer iedereen ze goed bekeken had fietsen we verder naar Spaarndam 
waar we het daar aanwezige café indoken om deze geslaagde excursie te vieren. 
Op de terugtocht konden we in de polder nog 3 magnifieke Zomertalingen be
wonderen. Een schitterend gebied zoals je ziet! 
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