
Jaarverslag 2022 Werkgroep Kennemer Vogeldag 
 
Nadat we zowel in 2020 als 2021 door COVID-19 moesten 
besluiten dat de Kennemer Vogeldag niet door kon gaan, waren 
we opgetogen dat we in 2022 weer aan de slag konden. Op 24 
april 2022 vond de derde Kennemer Vogeldag plaats op Fort 
benoorden Spaarndam.  
 
Doelstellingen 
De Kennemer Vogeldag 100% KLUUT is bedoeld om mensen in de eigen leefomgeving actief te betrekken 
bij het thema vogels. Zelf leren, beleven en doen staan centraal. De belangrijkste doelgroepen zijn 
kinderen en jongvolwassenen. In onze activiteiten wordt impliciet en expliciet aandacht gegeven aan het 
belang van vogel- en natuurbescherming en de rol van mensen in de duurzame ontwikkeling en het 
behoud daarvan.  
 
Financiering en organisatie 
Wij zijn heel blij dat de Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters zich bereid heeft getoond 
bij te dragen aan de organisatie en financiering van de Vogeldag, naast onze al bestaande organisatoren 
c.q. sponsoren: Vereniging Behoud de Hekslootpolder, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en IVN Zuid-
Kennemerland. Dankzij een subsidie van het fonds Van Zanten konden we nieuw materiaal ontwikkelen 
voor de kindervogelspeurtocht en de vogeltentoonstelling.  
Van de Gemeente Velsen kregen wij toestemming om ons evenement in het fort te houden. Met 
Recreatieschap Spaarnwoude is afstemming geweest over het gebruik van de ruimtes in het Fort. Van 
Jelle en Kirsten, de overburen van het fort, konden wij stroom betrekken zodat wij in het fort elektra 
konden aanleggen en voor bezoekers koffie en thee konden zetten. Dankzij boer Bert hadden wij 
toestemming om onze fietsenrekken in zijn weiland neer te zetten en wij mochten over zijn weiland lopen 
als short-cut naar het Munitiebos. Een dank aan Landschap Noord-Holland (Paul) voor het lenen van 
materiaal om de koffiestand op te bouwen en in te richten. 
In de aanloop van de Vogeldag zijn buurtbewoners middels een brief geïnformeerd over ons evenement. 
Vrijwilligers zijn ingedeeld in een rooster zodat zij konden rouleren tussen de activiteiten. Het was dit jaar 
niet eenvoudig om genoeg vrijwilligers te vinden want er waren veel afmeldingen o.a. door ziekte en door 
uitgestelde vakanties als gevolg van corona die moesten worden ingehaald. Desondanks konden we 
nieuwe gidsen/vrijwilligers motiveren mee te doen. 
 
Activiteiten 
Vanaf 7.00 uur werden wandel- en fietsexcursies naar de verschillende vogelgebieden aangeboden. In het 
fort waren wederom rondleidingen. De vogeltentoonstelling kreeg door de nieuwe expositiepanelen een 
andere professioneel-aantrekkelijke uitstraling. Kinderen konden hun hart ophalen aan de nieuw 
ontwikkelde vogelspeurtocht over het forteiland. Het aantal kraamhouders was vergeleken met de vorige 
keer verdubbeld. De Historische Werkgroep Spaarndam konden wij onder meer welkom heten. 
Ganymedes was een opvallende nieuwkomer want zij trokken met hun uitgestalde telescopen en 
camera’s veel belangstelling vooral onder kinderen. Het ringstation van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen deed dit jaar (met succes) voor het eerst mee aan de Kennemer Vogeldag.  
 
Publiciteit 
Op onze eigen internetsite www.100procentkluut.nl konden potentiële bezoekers over de dag en het 
programma lezen. Persberichten waren verstuurd naar regionale kranten en natuurbladen en we hadden 
ons aangemeld bij activiteitenkalenders. Daarnaast was een podcast over de dag opgenomen die 
geactiveerd kon worden door een link op de IVN-ZK website aan te klikken; de podcast is via social media 
verspreid. In de Toorts, het ledenblad van het IVN-ZK, en in de Fitis, het blad van de Vogelwerkgroep-ZK, 
is de Vogeldag aangekondigd. De Vogelwerkgroep heeft bovendien een aparte nieuwsbrief gestuurd naar 



haar leden. Op de ochtend van de KVD kregen we op Radio Noord-Holland 10 minuten om de Vogeldag 
toe te lichten. 
In het kader van deze 3de Kennemer Vogeldag is een wandelroute-app ontwikkeld zodat mensen 
begeleid door (gesproken) tekst over vogels en de cultuur/historie van het gebied een wandeling rond het 
Landje van Gruijters kunnen maken. De route-app is te downloaden op https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-
kennemerland/routes. 
Een probleem waar we dit jaar mee zijn geconfronteerd is dat steeds meer regionale kranten geld vragen 
voor het plaatsen van een persbericht. Hierdoor zijn we een aantal aankondigingen mis gelopen. We 
waren bijvoorbeeld alleen in de digitale agenda van het Haarlems Weekblad opgenomen. Het probleem is 
aangekaart door Piet Paree (IVN-ZK; Verhalenverteller KVD) en vindt hopelijk vervolg in 2023. 
 
Evaluatie 
De vier samenwerkende organisaties en daarbij aangesloten vrijwilligers hebben onze doelstelling 
bezoekers te interesseren, te verwonderen, samen te brengen, en bewust te maken van vogels en het 
belang van behoud van groen en natuur, zichtbaar weten te maken. Naar schatting 400 bezoekers 
waarvan meer dan 80 kinderen hebben het Fort en de vogelgebieden bezocht. Er is bijna 125 euro 
gedoneerd. We hadden fantastisch weer, misschien iets te veel wind voor het vangen en ringen van 
vogels maar voor de kinderen die al kruipend en sluipend op zoek gingen naar de vele verstopte vogels op 
het forteiland kon het niet beter. De sfeer was optimaal, gezellig en gemoedelijk, de dag informatief en 
inspirerend, de activiteiten veelzijdig en goed op elkaar afgestemd. De Vereniging Hekslootpolder kon 22 
nieuwe leden welkom heten!  
Er was ruimte om te luisteren en te leren. De drie lezingen zijn door minstens 50 bezoekers bezocht. De 
vogelexcursies en rondleidingen in het fort werden doorlopend gegeven. De vogeltentoonstelling ‘nieuwe 
stijl’ trok veel belangstelling; een ervaren vogelaar vertelde: “De tentoonstelling was top; heb ik ook nog 
wat van opgestoken.”. Bij ons vogelobservatiepunt - de Big Sit - werden in totaal 78 soorten gespot. Door 
het vogelringstation was om kwart over 1 Merel, 2 Fitissen, 1 Pimpelmees, 1 Zwartkop, 2 Staartmezen en 
2 Koolmezen gevangen en geringd. Bij het uilenballenpluizen werden maar liefst 344 waarnemingen 
genoteerd waaronder veldmuis (150), bosspitsmuis (75), huisspitsmuis (60) en noordse woelmuis (15). 
Dankzij de inzet en deskundigheid van 37 gidsen en vrijwilligers, en het op tijd aflossen van elkaar bij de 
verschillende onderdelen, verliep de dag vlekkeloos. De dag is gezamenlijk met een borrel afgesloten.  
Een verslag van de dag met foto’s is gepubliceerd in de Fitis en de Toorts, en op onze site 
www.100procentkluut.nl.  
 
Toekomst 
We hebben volop ideeën voor toekomstige Vogeldagen; om enkele te noemen: 
o Het ontwikkelen van ander vervoer (shuttle, boot) zodat de Hekslootpolder efficiënter bezocht kan 

worden door bezoekers, met name door kinderen en bezoekers die minder mobiel zijn. 
o Uitbreiden van de tentoonstelling door het ontwikkelen van nieuwe posters en een kinder-doe-

activiteit, 
o Organiseren van een fotowedstrijd voor jong en oud, 
o Professionaliseren van onze presentatie en promotiekraam  

 
Houd ons daarom in de kijker! 
 
De Werkgroep Kennemer Vogeldag bestaat uit: Berna van Baarsen (IVN-ZK, VWG-ZK, projectcoördinator), Johan 
Stuart (VWG-ZK), Marc Heppener (IVN-ZK), Ton Lansdaal (VWG-ZK), Ziegel Ziegelaar (IVN-ZK, beheerder Fort 
benoorden Spaarndam), Gerard van Dijk (IVN-ZK, VWG-ZK), Robert Rieck (Vereniging Behoud De Hekslootpolder), 
Ronald Cassee (IVN-ZK, persvoorlichter). 

 
 


