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zamerhand op geen enkele manier het gebied in kunt kijken zonder ergens hopen vuil 
en puin te zien. De advokaat van de aktiegroep onderhoudt nu een correspondentie met 
de afdeling groenvoorzieningen en sommeert, met de dreiging van een kort geding, het 
gebied af te sluiten en het puin op te ruimen. 

Natuurlijk zal de gemeente hier niet zomaar gehoor aan geven, zodat de aktiegroep 
samen met enkele milieu-organisaties, zaterdag 9 oktober een grote opruimaktie organi
seerde waar we met groot materiaal een stuk van de Oeverlanden puinvrij hebben gemaakt. 

Tot zover de aktiviteiten die zich de afgelopen tijd rond de Oeverlanden hebben 
afgespeeld. Het ziet er allemaal wat minder somber uit dan een half jaar geleden. Er 
zal echter nog heel wat moeten gebeuren voordat de Oeverlanden als natuur- en recre
atieterrein worden erkend. we kunnen daarbij nog de hulp van een hele hoop mensen ge
bruiken. Bij het organiseren van opruimakties en speciaal voor de Vogelwerkgroep om 
een inventarisatie van de Oeverlanden te maken, zodat we ook op dat gebied wat gede
gener naar voren kunnen komen. 

VERSLAG VWG-EXCURSIE ZUIDPIER IJMUIDEN 

Rik vd Helm 
le vd Helststraat 46''' 
1072 NV Amsterdam. 
tel. P!'l.H 

JAN JOOST BAI<BUIZEN 

Op zaterdag 23 oktober was er weer een Zuidpier excursie van de VWG. Het weer werk
te niet erg mee: lichte regen en een vri j krachtige wind, maar het zicht was toch 
nog vrij helder. om ongeveer tien uur was de groep kompleet. Zeven mensen waren die 
regenachtige dag op komen dagen. 

Al aan het begin van de Pier werden vele Graspiepers en enige Kuifleeuweriken 
gezien. Ook zat er een Roodborst op de grote betonblokken. Op het s trand, waarop 
grote plassen stonden, waren erg veel meeuwen, vooral Kokmeeuwen maar ook Storm
meeuwen, Zilvermeeuwen en Grote Mantels. Bij de branding liepen vele strandlopertjes. 
Bonte en Drieteenstrandlopertjes en één Kanoet, verder Bontbekplevieren, Steenlopers 
en Scholeksters. Bij het vuurtorentje zat een ö Eidereend. Na hec hek zagen we op de 
Pier zelf de volgende vogels: Paarse Strandlopers, Steenlopers, Oeverpiepers (onge
veer 20), een Tjiftjaf, een~ Zwartkop en verschillende Vinken. Tussen de Pieren 
zwom een~ Eider en op zee een Fuut en een Meerkoet. over zee trokken groepjes Jan 
van Genten langs. In totaal ongeveer 25 exemplaren, juvenielen maar ook adulten. 
sommigen vlogen vrij dichtbij (ca. 50 meter). Twee zeeduikers vlogen richting zuid. 
Hoog over de Pier vlogen Smienten (richting N) en een ~tuk oF 12 Rotganzen (Zl. Nadat 
we drie kwartier bij en op het torentje hadden gezeten en alles dat voorbij vloog 
hadden bekeken gingen we maar weer eens terug. Op de terugweg zagen we nog twee Top
pers rakelings over ons heen vliegen. 

De wind werd steeds krachtiger en het ging harder regenen en dus doken we maar 
het Paviljoen in. We hoorden van de eigenaar dat het vogellogboek pasgeleden was ge
jat. Daarom schreven we in het splinternieuwe logboek een ernstige waarschuwing aan 
eventuele toekomstige onverlaten dat bij een volgend vergrijp hun schedel in onze 
kollektie zal worden opgenomen. Na de inwendige mens versterkt te hebben gingen we 
naar huis. Ondanks het minder fraaie weer een geslaagde excursie! 
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VERSLAG VWG -EXCURSIE HO~DSBOSSE, DE PUTTEN E~ ::WA>!E:IWATER 14-11-1982. 

MENNO HUIZINGA 

Nadat Ineke met ferme hand uit bed gehaald was door onze voorzitter werd snel naar 
de Putten gereden. Het was nog koud . De handschoenen werden aangetrokken; Willem had 
zelfs een geheel eigen houten k~rftruktietje op één poot om aan rillen te ontkomen. 
Het kwam ons in de Putten op Klaten, Zilverplevieren, Watersnippen, Wintertalingen 
en een Rosse Grutto te staan, maar ook op een Dwergmeeuw en een Waterpieper. Langs de 
Hondsbosse zeewering ammuseerden enige Steenlopers en een Paarse Strandloper zich en 
vloog een groepje van ongeveer 15 sneeuwgorzen langs. Verder werden er veel Dwerg
meeuwen , een Zwarte Zeeèend en een Eidereend en enkele Jan van Genten en Drieteen
meeuwen gezien. Tijdens de k.offie•werden we lekker gemaakt met een Rosse Franjepoot 
in de Putten en Grote Kruisbekken in de duinen bij Schoorl. veertien kijkers spied
den hierna de Putten af. De Rosse Franjepoot had zich vlak langs de weg verstopt en 
liet zich langdurig van nabij bewonderen. 

De zon begon te schijnen. Het Zwanewater dat er verlaten bij scheen te liggen werd 
opgeschrikt door een Sperwer. Tussen de gewone eendjes vlogen ook 2 Krakeenden en 
een Pijlstaart op. In de verte vloog een Blauwe Kiekendief (o of juv.}. 
De laatste etappe was het naaldbos bij Schoorl. Tussen het sie-sie van de Goudhaantjes 
en tzie-zi van de overvliegende Sijzen werden we geacht te luisteren naar de gewone -
hoge kiep-kiep-kiep - Kruisbek en naar de Grote - lage kiep-kiep-kiep - Kruisbek. 
Beide geluiden werden enige malen gehoord (vlak voor het opvliegen). Ze verdomden het 
echter om aan denne- of sparreappels te gaan hangen of te gaan zitten knagen. 
Een laatste blik werd geworpen op de skiérs op de kunstskibaan, die geen weet leken 
te hebben van deze vogels. Deze excursie telde 14 deelnemers (3 ~• 7 ö en , 4 in tien
erkleedl. 


