
Winters bezoek aan Beeckestijn en het Pieter Vermeulen museum.
Op zondag 9 december 2018 tijdens de laatste excursie van het jaar 2018 hebben 
we het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis bezocht en zijn we vervolgens gaan 
wandelen op de buitenplaats Beeckestijn. In het museum was een tentoonstelling 
over het recyclen van afval. De kinderen konden op interactieve manier leren over 
het belang van het scheiden en recyclen van afval, zodat de natuur er niet onder 
lijdt. Zo konden zij plastic uit een sloot vissen en afval uit de grond graven om ver-
vuiling tegen te gaan. Na het museumbezoek bezochten we de buitenplaats Beec-
kestijn. Helaas waren op het late tijdstip de meeste vogels gevlogen, gelukkig waren 
er wel nog voldoende planten, die wij onder de loep konden nemen. We hebben 
bijvoorbeeld flink gezocht naar de wilde peen (familie van de wortel), die rond deze 
tijd van het jaar ruikt en oogt als de normale wortel. Ook was het leuk om te zien 
hoe het bos verandert nu het winter wordt. Zo blijven sommige planten wel groen 
en zijn er vele soorten kruiden in grote hoeveelheden aanwezig, die je in het voorjaar 
niet kon zien.

Raven en Kuifmezen en een unieke glijpartij
We liepen bij ons bezoek aan de AWDuinen op 13 januari natuurlijk eerst naar de 
Oranjekom, maar daar zagen we alleen de gewone watervogelsoorten. Ook keken we 
nog even bij de restanten van het betonkanaal. Een groot deel van het water gaat 
nu in een dichte buis naar de infiltratiegebieden. Gelukkig is er ook nog een plekje 
voor de Waterspreeuw. Ook bij de Vogelhut was het mager, alleen een Wintertaling 
en een vrouwtje Grote Zaagbek konden we daar ontdekken. Later werd het toch nog 
leuk met een groepje Kuifmezen, Goudhaantjes en Glanskoppen. Toen we even la-
ter met wat botten van een Damhert in onze handen stonden, vlogen er twee Raven 
uit een bosje. Dat was natuurlijk erg gaaf. Maar de glij- en valpartijen op de natte 
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Jeugdactiviteiten van de Vogelwerkgroep

Heerlijk struinen door de aWd. Foto’s: Johan Stuart
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en spekgladde met mossen begroeide duinhellingen, was misschien wel het aparts 
van deze heerlijke tocht door de duinen.Jeugdactiviteiten van de Vogelwerkgroep

Ga je mee op verkenning in de natuur ?
Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op: j.stuart@planet.nl,
023-5389481 of 06-53129644. Verslagen met foto’s staan op www.vwgzkl.nl/
jeugdvogelclub. Jeugdcommmissie: Annemarijn Sintenie, Lars Visser, Erwin 
Robbertz, Johan Stuart.

Wat je al niet terug kunt vinden in uilenBallen?

Jeugdvogelclub vindt veel bijzondere muizen in braakballen
Op 10 februari hebben we in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen uilenballen 
geplozen. We begonnen met een kort praatje van Nico Jonker. Nico weet alles van 
kleine zoogdieren en hij onderzoekt waar ze leven door braakballen van Kerkuilen 
te pluizen. En daarbij hebben wij hem geholpen door braakballen te pluizen van 
een Kerkuil die broedt in Boerderij Zorgvrij. Met zeven kinderen hebben we in totaal 
124 verschillende prooien gevonden. Met opvallend veel Noordse Woelmuizen. En 
ook een Mol, die je zelden vindt als prooi van een Kerkuil. De uilenballen gegevens 
gaan naar Naturalis en worden verwerkt in het meetnet zoogdieren. Verder vonden 
we 5 Bosspitsmuizen, 23 Huisspitsmuizen, 4 Rosse Woelmuis, 12 Noordse Woel-
muizen, 51 Veldmuizen, 17 Bosmuis en 1 Mol.

Mee doen? Kinderen van 10 t/m 13 jaar zijn altijd welkom. Kijk op www.vwgzkl.nl/
jeugdvogelclub/excursies


