PROGRAMMA Vogelwerkgroep najaar 2017
Zo. 10 september 8.00 – 17.00 uur

De Hollandse en Brabantse Biesbosch

(Martijn)

De Biesbosch is een schitterend natuurgebied op de grens van Noord-Brabant en ZuidHolland. Het waterrijke natuurgebied is voor vele dieren erg aantrekkelijk. Ook de vogels
maken dankbaar gebruik van de Biesbosch. Tijdens de najaarstrek maken vele vogels hier een
tussenstop op weg naar het zuiden. We gaan op zoek naar steltlopers, eenden en zangvogels
zoals de cetti`s zanger, maar let goed op de lucht want ook vele roofvogels, zoals de visarend
(die dit jaar wederom hier gebroed heeft), doen regelmatig de Biesbosch aan. Ook de
overhangende takken moeten we zeker in de gaten houden, wellicht staan we oog in oog met
een prachtige ijsvogel.
Zo. 8 oktober

8.00 – 17.00 uur

Noord-Hollandse kust

(Stef)

In het najaar vindt de jaarlijkse vogeltrek richting het zuiden plaats. Vooral in de maand oktober
kan dit op sommige dagen, bij gunstige weersomstandigheden, massaal plaatsvinden. De
Noord-Hollandse kust is in deze tijd van het jaar een ideale plek om de vogeltrek te observeren
en op zoek te gaan naar grote aantallen vogels of zeldzame dwaalgasten die even een
tussenstop maken. Voordeel van de kust is dat we natuurlijk ook nog wat zeevogels kunnen
meepakken. Ongetwijfeld een dag met mooie waarnemingen.
13 – 16 oktober

Lang weekend Texel

(Martijn)

Zin in een lang weekend vol met bijzondere vogels en vooral ook veel gezelligheid? Ga dan
met ons mee naar Texel! Al vele jaren doen we mee met het Dutchbirding weekend waar vele
vogelaars op zoek gaan naar de leukste vogelsoorten. De afgelopen jaren hebben we tijdens dit
weekend toch een paar erg mooie soorten kunnen toevoegen aan onze vogellijst.
Zo zagen we in 2016 o.a. blauwstaart, morinelplevier, woestijntapuit en bladkoning.
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 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 accommodatie zullen de kosten bekend worden gemaakt. Kosten
voor carpooling en eten/drinken ter plaatse worden onderling verrekend.
Voor meer informatie en opgave voor dit gezellige weekend: vwgalphen@live.nl

Zo. 5 november

8.00 – 17.00 uur

IJsselmeer

(Maikell)

Het IJsselmeer biedt altijd volop mogelijkheden om vele vogels te zien. Net ten noorden van
Amsterdam zijn vaak grote groepen eenden te zien en ook de omliggende polders leveren vaak
mooie verrassingen op zoals goudplevieren en wellicht de slechtvalk. De route die we volgen
hangt een beetje af van de waarnemingen, we kunnen richting het noorden van Noord-Holland
gaan, maar bijvoorbeeld ook richting de Flevopolders en een stukje van de
Oostvaardersplassen.

Zo. 26 november

8.00 – 17.00 uur

Rivierenland

(Stef)

Nieuw in ons programma is een bezoek aan het Rivierenland, een mooi afwisselend landschap
en dus ook erg aantrekkelijk voor vogels. In de uiterwaarden vinden we mooie groepen ganzen
en nog veel meer. Vogelwerkgroep Culemborg laat ons de mooiste delen van hun gebied zien.

Wo. 27 december 10.00 - 15.00 uur

Amsterdamse Waterleidingduinen

(Stef)

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, het goudhaantje 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 ca. € 1,50 per persoon.

Ca. een week voorafgaand aan iedere excursie ontvangt u een aparte mailing
voor de inschrijving. Inschrijving vindt plaats via een e-mail naar
vwgalphen@live.nl

