Excursie “Landgoed Nijenburg in Heiloo.
De vogelgroep en ik waren op 12 april naar landgoed Nijenburgh, in het
Heilooërbos. Voordat we de tocht begonnen hebben we een skelet van
een vogel gezien. Ik was een beetje laat, dus ik heb niet gehoord van
welke vogel het is. Hij had een hele lange snavel, dus het zou zomaar een
Grutto kunnen zijn. Meteen bij het begin van de tocht hoorden wij een
Winterkoning. Daarna liepen we verder en we kwamen de hoek om en we
hoorden meteen allemaal vogels. We zagen ook nog een prikkelstruik
waar een vogel haar nest had ingebouwd zodat de meeuwen er niet bij
kunnen.
Toen kwamen we aan de rand van Heiloo en Alkmaar. Daar werd
uitgelegd dat er vroeger op deze plek een duin was. Door het water zijn de
duinen daar weggevaagd en zijn de duinen verderop komen te liggen.
Boven een weiland zagen we twee Bruine Kiekendieven. Dat was een
paartje. Daar was ook een Wilde Eend en ook nog een Torenvalk.
Op een moment kwamen we langs de manege van mijn zus Aépril. Daar
vandaan gingen we over het spoor. We bleven in het bos, dus de trein rijdt
midden door het bos. We moesten ook over een oud houten bruggetje,
maar daaronder was het water weg. We hoorden opeens een Groene
Specht maar we zagen hem niet. En we liepen langs een meertje en daar
kwamen we kikkerdril tegen en ook een Nijlgans. Daarna gingen we hoog
in de bomen kijken want daar zitten meestal Blauwe Reigers in. We zagen
6 nesten en daar onder lagen 2 kapotte eieren.

We gingen kijken in een schuur waar meestal vogels zoals een Holenduif
en misschien wel een Uil. De uilenkast was er wel, maar jammer genoeg
was de Uil er niet. Daarna gingen we langs de Kattenberg weer naar de
begin plek en ondertussen hoorden we ook nog een Merel en
een Koolmees.
We hebben ook nog gezien, maar moeilijk in mijn verhaal te schrijven:
Buizerd, Pimpelmees, Grote Bonte Specht, Staartmees, Meerkoet,
Boomkruiper en Boomklever, Kievit, Vink, Roodborst, Stadsduif, Kauw,
Zwarte Kraai, Waterhoen, Boerenzwaluw, Zilvermeeuw en Gaai.
Door Léon Ariens.

