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Zondag 7 april | Samen Vogelen Parnassia-Vogelmeer
Het prachtige Vogelmeer nodigt niet alleen door de ligging uit tot een bezoek, maar 
vooral ook door de schitterende vogelsoorten, die daar acte de présence geven.
verzamelen om 7:00 uur op de parKeerplaaTs Bij parnassia, parnassiaWeg 1, 2051 ea 
overveen. leT op: BeTaald parKeren. eindTijd: 10:00 uur. excursieleider: lars BucKx.

algemene Ledenvergadering | Woensdag 10 april
aanvang 19:30 uur in de educaTieve ruimTe van de haarlemmer KWeeKTuin, Kleverlaan 9 
Te haarlem.

Zondag 28 april 2019 | Groene Jonker te Zevenhoven
De Groene Jonker is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, rietkragen en 
natte graslanden. Een paradijs voor veel weide- en moerasvogels zoals Grutto, 
Kluut, Groenpootruiter, Kemphaan, Rietzanger en Blauwborst.
Aanmelden via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Bij aanmelding graag je mobiel 
nummer opgeven. Ook of je wilt rijden en hoeveel passagiers je kunt meenemen.
verTreK om 8:00 uur vanaF heT parKeerTerrein Bij iKea aan de KanT van sTaTion spaarn
Woude. eindTijd 14:00 uur. sTarT excursie aan hogedijK in zevenhoven om 8:45.
excursieleider: johan sTuarT.

Zaterdag 4 mei | excursie in het Poelbroekpark
Mensen die van bijzondere natuur houden moeten beslist naar het Poelbroekpark 
gaan. Het is ene van de meest vogelrijke gebieden rond Haarlem en ook op ander 
flora- en faunagebied is het een topper. Onlangs kon je daar in de Fitis meer over 
lezen. Op grond van de in 2018 in de Vogelatlas van Nederland gepubliceerde telge-
gevens behoort het als onderdeel van de oostelijke rand van Haarlem tot één van de 
veertig toplocaties voor moerasvogels in Nederland. Om mensen in contact te bren-
gen met de wilde natuur van het Poelbroekpark en voorlichting te geven over het 
vrijwilligerswerk organiseert de Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark een excur-
sie. Wil je weten welke broedvogels in het Poelbroekpark leven én uitleg krijgen over 
het vrijwilligerswerk neem dan deel aan deze vogelexcursie onder leiding van vrij-
williger Niko Buiten.
verzamelen om 9.00 uur Bij de poorT van heT doeTuincomplex poelBroeKTuin aan heT FieTs
pad daT van meerWijK naar vijFhuizen gaaT. de excursie eindigT omsTreeKs 11.00 uur. 
opgeven is verplichT Bij excursieleider niKo BuiTen: niKoBuiTen@online.nl

Lezingen | Excursies | Agenda

Ook door de Activiteitencommissie waait een frisse wind. Corrie Berende en Hans 

Limper gaan Annet Brouwer ondersteunen bij het opstellen van een attractief en boei

end programma voor alle leden van de Vogelwerkgroep. Onder het motto ‘doe vooral 

mee’ nodigen zij alle leden uit lezingen bij te wonen en met excursies mee te gaan om 

aldus beter en vaker te kunnen genieten van die heel mooie natuurmomenten in onze 

prachtige omgeving (of soms iets verder).
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Zondag 5 mei 2019 | Samen Vogelen Nachtegalenexcursie
Heel vroeg op maar dat is de moeite waard: de Nachtegalen laten zich zeker horen; 
misschien zien we ze ook. We wandelen negen kilometer door de duinen en nemen 
flink de tijd om onderweg vogels te kijken. Halverwege drinken we wat bij restau-
rant Parnassia aan Zee. Op de terugweg gaat de route langs het Vogelmeer met 
vogelkijkhut. Neem ook zelf wat eten en drinken mee voor een tussenstop in de 
duinen. We zijn om 13.00 uur weer terug. 
excursieleider: margreeT BijposT, 0612378482. verTreKTijd: 6:00 uur vanaF parKeer
plaaTs aan de zeeWeg. rouTe naar parKeerplaaTs: ga naar (sTel navigaTie in op) zeeWeg 3, 
overveen. daT is een resTauranT Bij een roTonde. van daaruiT neem je de roTonde drie
KWarT (BrouWersKolKWeg=richTing aerdenhouT). na de roTonde meTeen (na 30 meTer) 
rechTsaF en Weer rechTs heT parKeerTerrein op.

Zondag 12 mei 2019 | Regionale Vogeldag Landje van Gruijters en Fort 
Benoorden Spaarndam
Na het succes van vorig jaar is er opnieuw een Regionale Vogeldag. We doen dit 
onder de titel 100% Kluut. De dag zal gevuld zijn met excursies, lezingen, tentoon-
stellingen, rondleidingen en veel andere activiteiten en informatie over vogels. De 
hele dag van vogels genieten in en om een prachtig landschap ! Een extra bijzon dere 
Moederdag vieren op een extra bijzonder evenement ! Leuk voor het héle gezin.
van 7:00  17:00 uur. locaTie: landje van gruijTers en ForT Benoorden spaarndam. zie 
WeBsiTe voor acTiviTeiTen. voor FieTsTochT om 7:00 uur is aanmelden verplichT.

Zondag 2 juni 2019 | Samen vogelen amsterdamse Waterleiding Duinen
We starten om 08.00 uur bij Panneland, Vogelenzangseduinweg 4, 2114 AS Vogelen-
zang. We lopen via het Eiland van Rolvers in de richting van het Zwarte Veld. Aan 
het eind van de ochtend eindigen we bij Panneland.
Toegang WaTerleidingduinen vanaF 18 j. €1,50 en parKeerKosTen € 2,00.

Zaterdag 29 juni 2019 | Vogelringstation Waterleidingduinen
Het Vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen is via de ingang aan de 
Zandvoortselaan bereikbaar. 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 we uitleg van de vrijwilligers, die vogels vangen met 
verschillende netten om ze daarna te determineren, meten, wegen en natuurlijk 
ringen. Opgeven vooraf is noodzakelijk en kan met een email naar activiteitencom-
missie@vwgzkl.nl Je krijgt dan bericht over het startpunt. Er is plaats voor maxi-
maal 10 deelnemers. 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  
Begeleid door Koos van ee. een vrijWillige Bijdrage voor heT vogelringsTaTion is zeer 
WelKom !

Zaterdag 14 september 2019 | Vogelringstation Waterleidingduinen
Een nieuwe mogelijkheid om dit ringstation met een bezoek te vereren.
zie de inFormaTie hiervoor op zaTerdag 29 juni.


