IVN Vogelwerkgroep excursies najaar 2013
8 september Landje van Geijssel en Kinseldam
8.00 tot 16.00 uur.

Maikell Verkade

Op een steenworp afstand van Amsterdam liggen het Landje van Geijssel en de
Kinseldam. Twee gebieden die een grote vogelrijkdom bieden. Grutto, Kemphaan,
Scholekster en Kievit zijn enkele van de soorten die het gebied regelmatig bezoeken,
maar ook Lepelaar, Groenpootruiter, Bontbekplevier, Oeverloper, Zomertaling en
Zwartkopmeeuw worden hier gezien.

14 t.m. 22 september Vogelreis Andalusië Spanje

Stef Strik

Voor de reis wordt gebruik gemaakt van 3 accommodaties. Van hier uit worden excursies
georganiseerd. Er kunnen maximaal 12 personen mee
Voor meer bijzonderheden en aanmelden bij: stef.strik@planet.nl

29 september Ruygeborg en Groene Jonker
8.00-14.00 uur.

Dick Warmerdam

Het natuurgebied Ruygeborg is eind 2012 overgedragen aan Natuurmonumenten. Het
gebied is 53 ha groot en ligt tussen Nieuwkoop en Noorden. Door dat er 3 jaar de
sloten, door de toenmalige boeren, niet gemaaid zijn gaat de ontwikkeling dit gebied
snel. We kunnen daar de Purperreiger, Blauwborst, Kleine Karekiet en diverse meeuwen
zien. Het is leuk nu het gebied te verkennen en later te volgen of de natuur ontwikkeling
het zelfde gaat, zoals destijds in de De Groene Jonker
Daarna gaan we naar de Groene Jonker. Dit gebied is voor ieder bekend en daar kunnen
we weer mooie vogels waarnemen.

11 tm. 14 oktober Lang weekend Texel.

Martijn de Jong

Zin in een lang weekend vol met bijzondere vogels en vooral ook veel gezelligheid? Ga
dan met ons mee naar Texel! Voor het 3e jaar op rij doen we mee met het Dutchbirding
weekend waar vele vogelaars op zoek gaan naar de leukste vogelsoorten. De afgelopen

twee jaar hebben we tijdens dit weekend toch een paar erg mooie soorten kunnen
toevoegen aan onze vogellijst. In 2011 was het warm en zonnig en zagen we
Steppekiekendief, Orpheusspotvogel en Daurische Klauwier. Vorig jaar viel het weer
wat tegen met regelmatig regen en wind maar toch zagen we maar liefst 116 soorten.
Hoogtepunten waren Kleine Vliegenvanger, Zwarte Zeekoet (met Sneeuwgors ernaast),
Aziatische Roodborsttapuit (ondersoort stejnegeri), Velduil, Bladkoning en een
Draaihals met tegelijkertijd een over ons heen vliegende Roodstuitzwaluw. Ongetwijfeld
gaan we ook dit najaar weer enkele prachtige soorten te zien.
Tel daarbij op de onderlinge gezelligheid, de mooie locaties op Texel en de leuke
avondjes in de restaurants en je hebt alle ingrediënten voor een topweekend op Texel.
Gaat u dit jaar ook mee?
Aanmelden kan t/m 31 augustus. Evt. latere aanmeldingen op basis van beschikbaarheid.
Kosten: Kosten zijn momenteel nog onbekend aangezien deze afhankelijk zijn van de
accommodatie en hoeveelheid deelnemers. Natuurlijk zorgen we voor zo laag mogelijke
kosten! Zodra het aantal deelnemers bekend is en de soort accommodatie zullen de
kosten bekend worden gemaakt. Kosten voor carpooling en eten/drinken ter plaatse
worden onderling verrekend.
Voor meer informatie en opgave: e-mail : vwgalphen@live.nl

27 oktober De Puin hoop in Katwijk en Meijendel
7.00-15.00 uur

Martijn de Jong

In het najaar trekken vele vogelsoorten zuidwaarts en passeren ons land. Een van de
beste plekken in onze omgeving om dit bijzondere fenomeen te bekijken is ‘De Puinhoop’
aan de Katwijkse kust. Bij gunstige weersomstandigheden zie je hier in een paar uur tijd
vele duizenden vogels voorbij vliegen. Net na zonsopkomst kun je grote groepen Vinken,
Graspiepers, Lijsters, Koperwieken en Mezen zien. De ervaren tellers op de telpost lukt
het ook altijd om een paar bijzondere soorten in de lucht te ontdekken zoals
bijvoorbeeld Grote Pieper, Roodkeelpieper of IJsgors.
Eventueel kunnen we ook nog het nabijgelegen Meijendel bezoeken waar veel soorten
een korte tussenstop maken. We gaan hier o.a. op zoek naar Zwarte Mees, Kuifmees en
Goudhaantjes.

10 november Hondsbossche Zeewering en De Petten.
8.00-17.00 uur.

Maikell Verkade

Halverwege Noord-Holland ligt de Hondsbossche Zeewering.. De Hondsbossche
Zeewering biedt een goed kans om zeevogels te zien zoals Jan van Genten, Grote Jagers
en Zeekoeten. Achter dit gebied ligt de Harger- en Pettemerpolder met daarin het
gebied De Putten. Het gebied De Putten is erg in trek bij vogels door de vele plassen die
er na de kleiwinning zijn ontstaan. in de winter zit het er vol met eenden en ganzen als
de Smient en de zeldzame Dwerggans. In de herfst doen onder andere Lepelaars het
gebied aan als tussenstop op hun grote trek naar Afrika.

8 december Oostvaardersplassen.
9.00-17.00 uur.

Martijn de Jong

De najaarstrek is voorbij en de winter moet nog komen. Welke plek kun je dan het
beste bezoeken? De Oostvaardersplassen staan altijd garant voor een mooie vogeldag.
Op het water vinden we vele eenden en gaan we op zoek naar mooie wintersoorten als
het Nonnetje en de Grote Zaagbek. In de bosschages zien we staartmezen, sijsjes en
misschien zelfs een klapekster die op de uitkijk zit. Ook de lucht moeten we in de gaten
houden voor grote rovers als de Blauwe Kiekendief, Havik of zelfs de Zeearend.
29 december Amsterdamse Waterleidingduinen.
10.00-15.00 uur

Stef Strik

Tussen alle feestdagen door is het even heerlijk tot rust komen tijdens een wandeling
door de duinen. In deze excursie gaan we op zoek naar de Kramsvogel, Koperwiek en de
Goudvink. Ook veel andere vogels zullen zich laten zien en met wat geluk vinden we zelfs
een Klapekster.
De toegang tot het duingebied kost € 2,00 per persoon.
Start: parkeerplaats Golfclub aan de Kromme Aarweg
Voor meer informatie en opgave: e-mail: vwgalphen@live.nl

