Excursies IVN Vogelwerkgroep voorjaar 2012
Aanmelden voor een excursie kan tot twee dagen voor de excursiedatum via vwgalphen@live.nl.
Voor nadere informatie: Martijn de Jong, 06-27354050 of e-mail naar vwgalphen@live.nl.

Zo. 8 januari
14.00 – 16.00 uur Nieuwjaarswandeling IVN Zegerplas
Op onze traditionele nieuwjaarswandeling langs de Zegerplas bekijken we, naast de wintervogels
op en om het water, ook de bomen en struiken langs de oevers. Ook rolstoelgebruikers zijn van
harte welkom.
Na afloop van de wandeling is er de mogelijkheid samen na te praten onder het genot van een
stevige kop erwtensoep.

Aanmelden: vóór 31 december 2011 bij Nico Selie, tel. 0172- 426167 (na 18.00 uur) of e-mail
njc.selie@ziggo.nl.
Start: Gebouw ‘De Vlinder’, Zegerslootgebied,
Burg. Bruins Slotsingel 15, Alphen aan den Rijn.

Zo. 15 januari 08.00 – 17.00 uur
Zuid-Hollandse eilanden en Brouwersdam
Ganzen, zeevogels en wintergasten
De Zuid-Hollandse eilanden vormen in de winter de thuisbasis voor grote groepen ganzen uit het
hoge noorden. Tussen de grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen zijn soms ook bijzondere
soorten te ontdekken als dwerggans en roodhalsgans. Ook de Brouwersdam is een geliefde
vogelplek in de winter met veel zeevogels, eenden en steltlopers.
Start: Parkeerplaats Golfclub, Zegersloot, Alphen.

Di. 24 januari 20.00 – 22.00 uur
Jaarvergadering Vogelwerkgroep Alphen a/d Rijn
Plaats: gebouw ‘De Vlinder’, Zegerslootgebied,
Burg. Bruins Slotsingel 15, Alphen aan den Rijn

Zo 5 februari 8.00 – 17.00 uur

Oesterdam en Zeeuwse eilanden

De 10,5 km lange Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland is een bijzonder vogelplaats omdat
het aan de Oosterschelde kant een zoutwater getijde landschap is en aan de landzijde er 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 vaak tot op enkele meters afstand te benaderen zijn en vaak ook fantastisch gefotografeerd
kunnen worden. Vervolgens maken we een tocht langs enkele goede vogelplekken op de Zeeuwse
eilanden. Met wat geluk vinden we de velduil! Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied
Zo 26 februari 8.00 – 17.00 uur

Diverse plaatsen langs het IJselmeer

Vandaag laten we ons verrassen door de vogels van het IJsselmeer en omgeving. Afhankelijk van
het weer en de waarnemingen bezoeken we diverse locaties aan en om het IJsselmeer. We
beginnen in Noord-Holland en hopen op mooie groepen toppers, nonnetjes en andere
zaagbekken. Vervolgens gaan we waarschijnlijk via de dijk bij Enkhuizen richting Flevoland en
de buitenrand van de Oostvaardersplassen. Laat u verrassen tijdens deze vogeltocht!
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied

Zo. 18 maart

08.30 – 16.00 uur

Oostvoornse Meer, Westplaat en Maasvlakte

Op zondag 18 maart organiseren we een vogelexcursie naar de vogelboulevard Oostvoorne. We
wandelen langs het Oostvoornse 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, Zegersloot, Alphen.

Di. 27 maart

20.00 uur

Videolezing Vogels rondom de Noordzee

Ons lid Chis Groenendijk heeft al een rijk vogelleven achter zich. Hij is ook zeer actief om zijn
ervaringen vast te leggen op video. Vanavond wil hij zijn ervaringen met ons delen door een
prachtige videolezing te geven over de vogels rondom de Noordzee
Plaats: gebouw ‘De Vlinder’, Zegerslootgebied,
Burg. Bruins Slotsingel 15, Alphen aan den Rijn.

Zo. 15 April
6.00 – 14.00 uur
Zangvogels op de Veluwezoom
In het vroege voorjaar worden de vogels weer actief en kun je vooral ’s ochtends volop genieten
van de zang.
De zangvogels in het bos zullen tijdens deze excursie extra aandacht krijgen. Naast het zien is
vooral het horen van de zang een belangrijke vorm van waarnemen. Er worden meer vogels
ontdekt op geluid dan op zicht. Rick Schonewille zal ons helpen om de diverse geluiden van de
zangvogels te herkennen . We maken een mooie wandeling door en langs de bossen van de
Veluwezoom.

Start: Parkeerplaats Golfclub, Zegersloot, Alphen.

Zo. 21 april 14.00 – 16.00 uur

IVN excursie Zaans Rietveld

Vogels kijken in het Zaans Rietveld. Na het inrichten van het gebied tot een plas-dras gebied
met wisselende waterstand is dit gebied tot een klein, maar bijzonder vogelgebied uitgegroeid. Er
zijn de laatste jaren maar liefst bijna 200 verschillende soorten vogels gespot. Veel zomergasten
zijn al weer waar te nemen in de maand april en zorgen voor een fantastisch voorjaarsgevoel.
Start: Parkeerterrein bij het Zaans Rietveld, Rietveldsepad bij de tunnel onder de N11.

Ondervoorbehoud
21 – 27 mei
Oderdelta en Slonsk Polen.
De Oderdelta is een lagune van 13.00 km²met de Warta moerassen, Oderbaai en het
vissersplaatsje Stepnica van waaruit met bootjes uitgevaren wordt om de Zeearend te spotten
Verblijf op twee plaatsen in pensions in karakteristiek Poolse dorpjes aan de rand van de
Oderdelta en Warta, De laatste in het Nationaalpark Ujscie Warty. Dit gebied is opgegeven als
landbouwgebied en aan de natuur toevertrouwd. Veel specifieke moerassoorten als Zomertaling,
Zwarte Ooievaar, Poelsnip, Zeearend en Witvleugelstern en andere bijzondere soorten maken hier
hun opwachting. Maar ook de zangvogels als de Noordse Nachtegaal, Kleine Vliegenvanger
Buidelmees en Paap broeden vast in dit gebied. In dit gebied komen 245 soorten vogels voor.
Beperkte deelname. Nadere berichten volgen na inschrijving

Zo. 13 mei
07.30 – 17.00 uur
Vogeleiland Tiengemeten
Tiengemeten, een eiland in het Haringvliet, is een unieke locatie in Nederland. In het dichtbevolkte
Nederland gebeurt het regelmatig dat natuur moet verdwijnen voor de mens, maar op Tiengemeten
was het precies andersom.
Tot de jaren negentig was het een bewoond landbouw-gebied, tegenwoordig heeft de natuur er vrij
spel. Het is een uniek zoetwater getijdenlandschap. Veel vogels hebben hier hun plekje gevonden
en het is een waar eldorado voor natuurliefhebbers. Steltlopers, sterns, zangvogels en roofvogels,
het vogelaanbod is erg gevarieerd, dus zeker de moeite waard.
Start: Parkeerplaats Golfclub, Zegersloot, Alphen.

Za. 23 juni
18.30 – 1.00 uur
Afsluiting voorjaarsexcursies
Nachtzwaluwen op de Veluwezoom
Maak op een mooie warme zomeravond op de Veluwe kennis met één van de meest verborgen vogels
van Nederland: de nachtzwaluw. Al wandelend door het mooie landschap genieten we van vogels als
geelgors en boomleeuwerik. Zodra het begint te schemeren moet je vooral goed luisteren en kun je
al snel de bijzondere zang van de nachtzwaluw horen die vaak vlak langs je heen vliegt. Een
bijzondere ervaring!
Start: Parkeerplaats Golfclub, Zegersloot, Alphen.

