
88 Fitis | 55 | 2 | 2019

Gelukkig is Piet Paree er, die met zijn 
vogelverhalen jong en oud in de ban 
houdt. De Kerkuil, die in de handen 
van vogelpreparateur Ron Philippo in 
de loop van de dag steeds meer vorm 
aanneemt, mag er ook wezen. Bij de 
stand van Nico Jonker, de uilenballen-

pluizer, ligt een boekje over de Kerkuil. 
“Wanneer komt die meneer met de  
uilenballen?,” vraagt een kind bij aan-
komst. Anderen willen eerst de vogel-
speurtocht doen. Een smal pad loopt 
tussen hoog gras met bloemen om het 
Fort heen. Zoeken naar vogels in de  

Kerkuil steelt de show

Met 91 vogelsoorten en meer dan 80 kinderen kan de dag niet stuk. Waarnemingen 

van Snor, Bonte Strandloper, Kemphaan, Waterral en Ooievaar wegen op tegen het 

niet kunnen spotten van de Zeearend, die volgens berichten boven Spaarndam rich

ting Landje van Gruijters moet vliegen.

tijdens Regionale Vogeldag

Ron Philippo met zijn kerkuil. Foto: Johan Stuart
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Kerkuil steelt de show
tijdens Regionale Vogeldag

bomen en op de vogelkaart aankruisen 
welk silhouet of naam de vogel heeft? 
Dat is geen alledaagse bezigheid! En 
daarna met de vogelquiz al rennend  
kijken wat je allemaal geleerd hebt.  
Inmiddels hebben kinderen al vijf  
stempels op hun vogelkaart: luisteren, 
prepareren, pluizen, speuren en quiz-
zen. 
Er is nog veel meer te doen. Kinderen 
kunnen met een gids aan een klutenex-
cursie meedoen. Voor volwassenen 
starten om 7.00 uur fietsexcursies rich-
ting Spaarndam en omgeving. Vanaf 
9.30 uur kunnen bezoekers met een 
gids via de BIG SIT - het punt waar  
vogels worden geteld - om het Landje 
van Gruijters wandelen. Of de route 
gaat - dankzij boer Bert - door zijn wei-
land en over de Schinkeldijk, naar de 
Hekslootpolder of het Munitiebos dat 
vandaag open is. 

Eenmaal terug is in het Fort nog allerlei 
moois te beleven. Bezoekers die nieuws-
gierig zijn naar de wandschilderingen 
in het Fort gaan met de beheerder Zie-
gel Ziegelaar na binnenkomst rechtsaf. 
Degenen die de vogelgeluiden willen 
volgen, slaan linksaf. In een korte film 
horen zij hoe luidruchtig een duif maar 
hoe onhoorbaar een Kerkuil vliegt. 
De tentoonstelling die door Jan-Willem 
van Velzen met veel enthousiasme en 
kennis van vogelzaken is opgebouwd, 
geeft allerlei informatie over het ont-
staan van vogels (‘zoek de dino’) of hoe 
vogels (Kerkuil) een rol spelen in het 
bijgeloof van mensen. Bezoekers, die 
hun oren verder volgen, komen in de 
dag- en nachtruimte, waar vogelzang 
en nachtgeluiden klinken. De geheim-
zinnige sfeer van het Fort en de opge-
zette dagvogels en (Kerk)uilen maken 
het tot een onvergetelijk vocaal geheel. 

Mooie zoekkaarten voor de Vogeldag. Foto: Margo Oosterveen
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Aan het eind van de gang bevindt zich 
het lokaal voor de lezingen. Meer dan 
60 bezoekers luisteren naar de ant-
woorden op de vragen die de vier spre-
kers zichzelf stellen: op welke vijf pun-
ten zijn de vogels ons de baas (Arend 
Reinink), welke vijf vogels zijn de aller-
mooiste van het Fort (Ziegel Ziegelaar), 
welke vijf wetten uit de fysica kunnen 
het (vlieg)gedrag van vogels verklaren 
(Marc Heppener) en welke vogels in het 
duin behoren tot de top-5 (Vincent van 
der Spek)?
En dan weer naar buiten waar koffie, 
thee en limonade klaar staat. Nog even 
zitten en dan een laatste rondje langs 
de stands van Peter Davids van de Ver-
eniging Behoud de Hekslootpolder en 
van Johan Görtemöller van Thijsse’s 
Hof die met zijn team Elles, Bram en 
Ingrid aan de hand van hun vogelplaten 
en opgezette vogels vertelt over Thijs-
se’s vogeltuin.

Het einde van de dag nadert en kinde-
ren komen naar de promotiestand om 
hun stempels te laten zien en hun vo-
geldiploma op te halen. Blije gezichten, 
trots dat ze zoveel hebben gedaan.

■ Berna van Baarsen
Organisator/coördinator 
Regionale Vogeldag
Natuurgids IVNZK/VWGZK

Nawoord: Meer dan 320 bezoekers heb-
ben van de Regionale Vogeldag genoten. 
Dit had niet gekund zonder subsidie 
van het Fonds Van Zanten/Jan Pieter 
van Vrede Fonds, bijdragen van Vogel-
werkgroep ZK, IVN-ZK en Vereniging 
Behoud de Hekslootpolder en de onge-
looflijke inzet van vrijwilligers, gidsen, 
en betrokken natuurorganisaties.
De complete fotoreportage met verslag 
is te lezen op www.100procentkluut.nl

genieten van de zon. Foto: Margo Oosterveen


