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Zaterdag 29 juni | 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 !

Zondag 1 september | Samen Vogelen Parnassia-Vogelmeer
De vogeltrek is begonnen en dit kan in de vroege ochtend altijd interessante waar-
neMingen oPleveren.
verzaMelen oM 7:15 uur oP de ParkeerPlaats BiJ Parnassia, Parnassiaweg 1, 2051 ea 
overveen. let oP: Betaald Parkeren. duur excursie: 2-3 uur, afhankeliJk van wat er te 
zien is. excursieleider: eef van huiJssteeden

Zaterdag 14 september | Vogelringstation Waterleidingduinen
Zie informatie van zaterdag 29 juni 2019.

Zondag 22 september | Excursie naar Marker Wadden met Fogol
Aanmelden via de activiteitencommissie niet meer mogelijk. Kijk op de website van 
Fogol of er nog plaats is.

Zaterdag 5 oktober | Euro Bird Watch
Euro Birdwatch is een mega-trekvogeltelling, waarbij verspreid over heel Europa 
trekvogels worden geteld op telposten. Zo ook op de telpost bij Parnassia, Parnas-
siaweg 1, 2051 EA Overveen. De telpost is halverwege het parkeerterrein aan de 
oostkant.

Zondag 20 oktober | Tiengemeten
Tiengemeten is een autovrij eiland in het Haringvliet. Het beheer wordt gedaan door 
Natuurmonumenten.

Lezingen | Excursies | Agenda

Ook tijdens de komende vakantiemaanden blijft de Vogelwerkgroep actief. Hierbij de 

excursies en evenementen, voor zover die nu bij onze Activiteitencommissie bekend 

zijn. Ga lekker mee, steek er wat van op en geniet van alle mooie (vogel)natuur om 

ons heen.
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Mogelijk zien we onder meer de Bruine 
Kiekendief, Slechtvalk, Plevieren, Paap-
je en Goudhaan. Ook de Zeearend 
wordt in deze tijd regelmatig gespot. 
We vertrekken om 07.45 vanaf het Ikea 
parkeerterrein bij de opgang van het 
station Haarlem-Spaarnewoude. De 
kosten voor de pont zijn €6,- en de reis-
kosten; deze laatste afrekenen met de 
chauffeur. Eten en drinken meenemen, 
want het is nog niet duidelijk of we de 
Herberg zullen aandoen. In het bezoe-
kerscentrum is koffie te verkrijgen. Te-
rugkeer in Haarlem is aan het eind van 
de middag. aanMelden via activiteiten-
coMMissie@vwgzkl.nl  tot 10 oktoBer en 
geef aan of Je vervoer nodig heBt of dat Je 
Plek in de auto kan aanBieden.

In oktober - vermoedelijk weekend 
25-27 oktober | Kraanvogels in 
Diepholz in Duitsland
Hierover meer in de volgende Fitis.

Nog nooit geweest bij dit Landje, terwijl 

het vlakbij is. Nog niet gezien deze lente, 

de Grutto’s, Kemphanen, Tureluurs. 

Daarom voelde deze excursie ondanks 

de kou en de af en toe felle buien als een 

kortstondig bezoek aan het Walhalla.

Of aan een snoepwinkel, zoals een van 
de andere 16 deelnemers enthousiast uitriep toen we uit de auto stapten en ons 
laafden aan het geluid van Grutto’s, Scholeksters en Tureluurs in het onder water 
gezette weiland van boer Van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel. Het is niet veel 
groter dan twee voetbalvelden, maar wat een rijkdom aan vogels. Nog geen kilome-
ter verderop raast de A9 en wandelen kun je er niet. Maar vanaf een schuur met 
informatie heb je een goed zicht op het weiland. 
Een groep Grutto’s stond te dutten en af en toe kwam er een grote vlucht vogels bij, 
prachtig uitgelicht door de zon tegen een donkerpaarse regenhemel. Excursieleider 
Eef van Huijssteeden wees ons op een aantal ‘IJslanders’ die je onder andere her-
kent aan oranje op hals en buik. Hoe langer we daar stonden des te meer we er 
zagen. Op een dijkje rustte een Grote Zilverreiger, een enorme Haas rende onder-
langs. Watersnippen verscholen zich onder graspollen, die boven het water uitsta-

grutto’s Foto: Ton Lansdaal
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ken. Smienten en Slobeenden dobberden rond. Tureluurs riepen baltsend in de 
lucht. Vijf Kemphaantjes vlogen op in formatie en verder zagen we een groepje 
Kolganzen, een Holenduif, een paar Witte Kwikstaarten en Stormmeeuwen.

Hoewel het minder hard waaide dan in de dagen daarvoor, drong de kou langzamer-
hand door kleren, huid en botten. Dus maar per auto naar de Wulpen die Eef al in 
een weiland verderop had waargenomen. Een prachtige groep van wel 50 exempla-
ren. We reden door naar de Ouderkerkerplas. Die lag vol Smienten en op een dijkje 
stond een rijtje Scholeksters, maar dat was het dan ook wel. Hier verlieten we het 
Walhalla met de verwarming in de auto op hoog.

■ Abé Holshuijsen

Excursie 
Landje van Geijsel 

op zondag 17 maart 
2019


