
Algemene informatie IVN
Vogelwerkgroep Alphen a/d Rijn
Met enthousiasme richten onze werkgroepleden zich op 
het bestuderen en bevorderen van de vogelstand in en om 
Alphen aan den Rijn. Dat doen zij door:

- het uitvoeren van vogeltellingen
- het verzorgen van educatie en voorlichting via
  presentaties en excursies
- het beschermen en bevorderen van nestgelegenheden 
  voor bepaalde vogelsoorten (o.a. nestkastbeheer)
- het adviseren van overheid en bedrijfsleven inzake 
  vogel- en gebiedsbescherming.

Natuurlijk speelt bij dit alles het genieten van de vogel-
wereld een hoofdrol, net als het samen ontdekken en het 
elkaar informeren in de groep.

Op onze website vind je activiteiten en bijzondere waar-
nemingen van vogels in en om Alphen aan den Rijn:
www.vwgalphen.nl of via www.ivn.nl/alphenaandenrijn  .  
-------------------------------------------------------------
Ik word lid/donateur van het IVN. Ik meld mij aan als:

 lid ad € 21,50- per kalenderjaar
 donateur ad € 10,-/20,-/30,- per jaar

Naam ---------------------------------------

Adres ---------------------------------------

Woonplaats ---------------------------------------

Telefoon ---------------------------------------

E-mail ---------------------------------------

Interesse ---------------------------------------

Datum ---------------------------------------

Handtekening ---------------------------------------

Stuur dit strookje naar Groenoord 12, 2401 AE Alphen 
aan den Rijn of e-mail je gegevens naar bestuur.ivnalp-
henaandenrijn@gmail.com 

Excursies IVN Vogelwerkgroep 
Aanmelden voor een excursie kan tot één week voor de 
excursiedatum via vwgalphen@live.nl.

Voor nadere informatie: Martijn de Jong, 
06-27354050 of e-mail naar vwgalphen@live.nl.

Zo. 2 januari 13.30 – 16.00 uur
Nieuwjaarswandeling IVN Zegerplas

Op onze traditionele nieuwjaarswandeling langs de Zeger-
plas bekijken we, naast de wintergasten op het water, ook 
de bomen en struiken langs de oevers. Ook rolstoelge-
bruikers zijn van harte welkom.
Vooraf ontvangst met een kop koffie of thee.  Start van 
de wandeling om 14.00 uur
Na  afloop van de wandeling is er de mogelijkheid samen 
na te praten onder het nuttigen van een kop erwtensoep.

Aanmelden:  vóór 30 december 2010 bij Lydia Beekhuis, 
lbeekhuis@tele2.nl.
Start: gebouw ‘de vlinder’, Zegerslootgebied,
Burg. Bruinsslotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn.

Zo. 16 januari 08.00 – 17.00 uur
Zuidkust van Schouwen en Brouwersdam
Ganzen, zeevogels en wintergasten

In het plan Tureluur is een schorrengebied ontwikkeld 
ten oosten van Serooskerke met een grootschalige brak-
ke natuur. Bij hoogwater overtijen hier 
tienduizenden vogels. Tussen de Grauwe ganzen, Kolgan-
zen en Brandganzen zijn soms ook bijzondere soorten te 
ontdekken als Dwerggans en Roodhalsgans. 

Ook de Brouwersdam is in de winter een geliefde vogel-
plek met veel zeevogels, eenden en steltlopers.
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

Zo. 6 februari 08.00 – 17.00 uur 
Zeeland Oesterdam en omgeving 

De 10,5 km lange Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beve-
land is een bijzondere vogelplaats omdat er aan de Oos-
terscheldekant een zoutwater getijdenlandschap is en 
aan de landzijde een zoetwaterverbinding ligt voor de 
scheepvaart tussen Rotterdam en Antwerpen.
Er is een gevarieerd aanbod van vogels, maar hoogtepunt 
zijn de groepjes Sneeuwgorzen en Fraters die meestal 
tot op enkele meters afstand te benaderen zijn. Ook kun-
nen ze vaak fantastisch gefotografeerd worden. Neem 
dus uw fototoestel mee!
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

Zo. 27 februari 09.00 – 14.00 uur
Groene Jonker en Botshol 

In 2007 werd de Groene Jonker ontwikkeld tot een nieuw 
natuurgebied. Er werden enkele waterpartijen gegraven 
en watergangen verruimd. De grond die daarbij vrij kwam 
is gebruikt om een verhoging rond het gebied aan te leg-
gen. Hierdoor kan het waterpeil worden verhoogd, zodat 
er de komende jaren een afwisseling van water- en riet-
land zal ontstaan.

Het is een prima leefgebied voor (moeras) vogelsoorten 
door de verschillende soorten natuur, zoals ondiepe plas-
sen, rietlanden en vochtige graslanden. Inmiddels heeft 
het gebied zichzelf al bewezen met een broedgeval van 
het Kleinst Waterhoen en diverse Porseleinhoentjes. Ver-
der worden in het voorjaar veel steltlopers, eenden en le-
pelaars waargenomen. We zijn benieuwd wat het gebied 
ons eind februari te bieden heeft.

Botshol is een moerasgebied bij de Vinkeveense Plassen. 
Het gebied herbergt gedurende alle seizoenen veel vo-
gels. In onze bezoekperiode is vooral de kans op eenden-
soorten groot. 
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

mailto:lbeekhuis@tele2.nl
mailto:vwgalphen@live.nl
mailto:bestuur.ivnalphenaandenrijn@gmail.com
mailto:bestuur.ivnalphenaandenrijn@gmail.com
http://www.ivn.nl/alphenaandenrijn
http://www.vwgalphen.nl/


Zo. 20 maart 08.30 – 16.00 uur
Oostvoornse Meer, Westplaat en Maasvlakte
Watervogels en steltlopers

Vandaag organiseren we een vogelexcursie naar de vogel-
boulevard Oostvoorne. We wandelen langs het Oostvoorn-
se Meer, door duingebieden en kwelders naar vogelhut De 
Bonte Piet op de Maasvlakte. We maken 
kans op diverse Futensoorten, Zaagbekken, Brilduikers, 
Steltlopers en de Slechtvalk. 
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

Zo. 27 maart 10.00 uur
IVN excursie Zaans Rietveld

Vogels kijken in het Zaans Rietveld. Na het inrichten van 
een deel van het Rietveld als plas-dras milieu met wisse-
lende waterstand is het tot een bijzonder vogelgebied 
uitgegroeid. Er zijn de laatste jaren maar liefst 190 ver-
schillende soorten vogels gespot. Veel vroege zomergas-
ten zijn ook nu al weer waar te nemen.
Start: Parkeerterrein bij het Zaans Rietveld, Rietveldse-
pad bij de tunnel onder de N11, Alphen.

Zo. 17 april 09.00 – 13.00 uur
Vogels in de regio
Het voorjaar gaat beginnen en we hopen op vroege weide-
vogels in onze regio. We bezoeken diverse plaatsen in 
Alphen en directe omgeving. Te denken valt aan het Zaans 
Rietveld, de Wilck of de Achtermiddenweg. Natuurlijk 
kijken we welke leuke vogelsoorten de voorgaande dagen 
in de regio zijn gespot. 
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.
 

Zo. 1 mei 07.00 – 19.00 uur
Vogeleiland Texel 

Texel staat bekend als vogeleiland.  In het voor- en na-
jaar weten veel vogels (en vogelaars) het eiland te vinden. 
Ook wij slaan Texel dit jaar niet over en gaan op zoek 
naar de mooiste vogels. Grote groepen Kluten, Bonte 
strandlopers, Bontbekplevieren en Eidereenden zorgen 
voor schitterende beelden. Regelmatig worden er ook 
zeldzaamheden op Texel ontdekt, dus wie weet profite-
ren ook wij daarvan. 
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

Zo. 22 mei   08.00 – 14.00 uur
Zouweboezem: Purperreiger en Blauwborst 

In 2010 is een herstel- en ontwikkelplan ingezet dat in 
het voorjaar van 2011 wordt afgerond. De Zouweboezem 
is een belangrijk internationaal natuurgebied voor riet- 
en moerasvogels. Er zit hier een grote kolonie Purper-rei-
gers. Ook de Blauwborst hopen we vanaf de 
Zouwedijk te spotten.
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

Za. 18 juni  17.00 – 00.00 uur
Afsluiting voorjaarsexcursies
Nachtzwaluwen op de Veluwezoom

Maak op een mooie warme zomeravond kennis met één 
van de meest verborgen vogels van Nederland: de nacht-
zwaluw. Al wandelend door het mooie landschap 
van de Veluwe genieten we van vogels als Geelgors en 
Boomleeuwerik. 
Zodra het begint te schemeren moet je vooral goed luis-
teren. Al snel kun je de bijzondere zang van de nachtzwa-
luw horen, die soms ook vlak langs je 
heen scheert. Een bijzondere ervaring!
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

 

IVN Vereniging voor 
Natuur- en Milieueducatie

IVN Alphen aan den Rijn e.o.
PROGRAMMA VOGELWERKGROEP 

VOORJAAR 2011

In de zomer verschijnt het najaarsprogramma.
www.ivn.nl/alphenaandenrijn of www.vwgalphen.nl
0172 471550 of 0172 445256 of 06-27354050
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