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NLdoet op Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Op zaterdag 12 maart,
van 13.00 uur tot 17.00 uur is er op
Kom In Mijn Tuin (KIMT) aan de
Herenweg 18 te Heemstede NLdoet.
(Ingang Groenendaalse bos tegenover de Manpadslaan.) NLdoet is een
initiatief van het Oranje Fonds. Het
steunt projecten in heel Nederland.
Thema: ‘#JIJDOETERTOE: samen de
samenleving socialer maken; als we
er allemaal voor elkaar zijn staat
niemand er alleen voor.’

Ook dit jaar is alle hulp welkom op
KIMT; er wordt een omheining
gemaakt en de tuin moet weer
‘zomerklaar gemaakt worden. Er zal
onkruid verwijderd moeten worden
om alle perken weer mooi te maken
en klaar voor de groei en bloei.
Er wordt om 13.00 uur gestart en in
de pauze is er koffie en thee met zelfgemaakte taart.
(www.kominmijntuin.com of Facebook: Kom In Mijn Tuin.)

Gebiologeerd kijkt Mugje door de microscoop naar vogelveren. Foto: EVA/Vogelhospitaal.

Vogelhospitaal biedt microscooptafel
en puzzeltocht aan voor kinderen
Haarlem - Om de bewustwording bij
kinderen over de natuur te verbeteren, heeft het Vogelhospitaal edu-catiemateriaal voor kinderen en scholen uitgebreid. De natuur beter begrijpen is niet alleen belangrijk voor het
bescher-men van onze eigen leefomgeving maar ook voor het behoud
van wilde dieren en biodiversiteit.
Vorig jaar is de voorlichtingsfunctie
van de voorziening onder de loep
genomen. Inmiddels zijn er informatiebordjes op het gehele terrein
aangebracht, is het lesmateriaal en
de inrichting van de educatieruimte
vernieuwd en is de voorlichting via
de media meer gericht op de regio.
Presentaties
Via tot de verbeelding sprekende
presentaties met Otje, het meisje dat

met vogels kan praten uit het verhaal
van Annie M.G. Schmidt, krijgen de
laagste klassen van de basisschool
les over vogels. Voor oudere kinderen
zijn er onder meer presentaties over
trekvogels en vogels die zich hebben
aangepast aan hun omgeving.
Kleine biologen
Als echte onderzoekers leren
kinderen in het hospitaal over het
leven van gevederde dieren. In de
educatieruimte zien ze hoe groot en
zwaar vogels eigenlijk zijn via een
wand met vogelsilhouetten en een
verzameling van knuffels op ware
grootte en gewicht. Het spannendste
onderdeel is natuurlijk de tafel met
de vijf microscopen. Als kleine
biologen kunnen kinderen zien hoe
veertjes zijn opgebouwd en para-

sieten eruit zien waar vogels soms
last van hebben. Als klap op de vuurpijl is er een puzzeltocht met
opdrachten naar de vele soorten
nestkastjes op het terrein.
Maar helaas, vanwege de zeer
besmettelijke vogelgriep is het
hospitaal momenteel niet te
bezoeken. Zodra het mogelijk is,
zullen er ook weer lezingen én de
wekelijkse rondleidingen op de
woensdagmiddag zijn aan de
Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord.
Gelukkig mogen vrijwilligers ondertussen wel lesgeven op locatie.
Informatie
Meer informatie of voor het
aanvragen van presentaties:
educatie@vogelhospitaal.nl.
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Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Kareltje de buizerd
Door Rogier Veldhuisen en Leo van Os
Tijdens een heerlijk boswandeling kan je hem zomaar
zien zitten op een omgevallen boom, Kareltje, want zo
noemen de boswachters de buizerd die Groenendaal
heeft verkozen tot woon- en jachtgebied. Hij trekt zich
weinig aan van de mensen of de honden. In het
zuiderbos heeft hij zijn horst, een groot nest boven in
een boom, maar hij laat zich in beide delen van het bos
regelmatig zien.
Hij eet graag kleine zoogdieren, zoals woelmuizen en
jonge konijnen, maar ook regenwormen, kevers en
jonge vogels. Hij jaagt vanaf zijn zitplaats, laag boven
de grond. Ook ‘bidt’ hij wel in open gedeeltes in het
bos.
We moeten nog even tot mei wachten voor het
vrouwtje ongeveer 3 eieren legt. Die komen uit na een
broedtijd van een maand. Zoals ook bij andere roof-

Kom In Mijn Tuin. Foto: Monique Rusman.

Opschonen Spaarne-oevers
Haarlem - Veel plastic en zwerfafval
belandt in het water. In het voorjaar,
wanneer het riet nog laag is, zie je
het duidelijk liggen, aangespoeld op
de oevers. Erg ontsierend en vaak
kun je er net niet bij.
In een samenwerking tussen IVNZuid Kennemerland en de kanovereniging Trekvogels worden op de
landelijke opschoondag op zaterdag
19 maart, de oevers van Spaarne vrijgemaakt van zwerfafval. in water- en
landploegen, zodat alles bereikt kan
worden.

Bij de kanovereniging is een beperkt
aantal handschoenen en prikstokken.
Ook wordt gezorgd voor vuilniszakken. Wanneer je zelf materialen
hebt: graag meenemen!

Je kunt binnenlopen rond half elf,
kopje koffie, Rond 11 uur wordt
iedereen over verschillende ploegen
verdeeld.

Tijdsduur: 10:30-12:30 uur
Locatie:
Kanovereniging De Trekvogels.
Spaarndamseweg 25, Haarlem.

En hopelijk lukt het om wat koffie/
thee te zetten met wat lekkers er
bij.
Als je geen lid bent van de kanovereniging, meld je aan via mail
opschoondag@jwd.dds.nl (o.v.v.
naam en aantal personen)

Foto: René van Rossum / waarneming.nl.

dieren heeft de eerstgeborene de beste kans om te
overleven; bij voedselgebrek sterft de zwakste, die
door de anderen uit het
nest gewerkt wordt. De
jongen blijven nog 6 of 7
weken in het nest; na 3 jaar
zijn de buizerds klaar voor
eigen nageslacht. Buizerds in het wild worden zo’n 25 à
26 jaar oud.
Hoe oud onze eigen Kareltje is weten we niet precies.
Sterker, we weten niet eens zeker dat het een mannetje
is of dat ze eigenlijk Carola heet! Maar we zijn toch trots
op een heuse roofvogel in ons wandelbos. De konijntjes vinden het wat minder gezellig; dat wel.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Spaarne-oever. Foto aangeleverd.

Heemstede - In de vorige Ken Uw
Bos-bijdrage ‘Niet pluis’ (editie van 23
februari) is de fotoverantwoording

van het nestje met hondenpluis
abusievelijk niet geplaatst. Deze foto
is van Rina Jansen.

