Zondag 14 januari

Zuid-Hollandse eilanden

08.00 – 17.00 uur
Traditioneel beginnen we het nieuwe jaar met een excursie naar de Zuid-Hollandse eilanden en de
Brouwersdam.
Vanaf het moment dat we de Haringvliet oversteken kunnen we volop genieten van vele
verschillende soorten vogels. De haven van Stellendam en de vlakbij gelegen Kwade Hoek staan
garant voor zaagbekken, grote groepen steltlopers en regelmatig leuke verrassende soorten.
Vervolgens duiken we de polders in waar we genieten van duizenden ganzen. Natuurlijk proberen we
er een bijzonderheid als een roodhalsgans uit te halen, maar de massale aantallen zijn al
indrukwekkend. We houden ook de lucht in de gaten en maken kans op slechtvalk en blauwe
kiekendief. De Brouwersdam mag niet worden overgeslagen, we kijken uit over zee en zien o.a.
brilduiker, zwarte zee-eend, roodkeelduiker en ijseend maar ook zeehonden laten zich vaak van
dichtbij bewonderen. Een afwisselende winterse dag in de natuur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 11 februari

Zeeuwse eilanden

08.00 – 17.00 uur
De vorige excursie sloten we af bij de Brouwersdam, ditmaal beginnen we hier. Omdat er vaak zoveel
vogels (en vaak ook zeehonden) te zien zijn, is het geen straf om hier nog eens te gaan kijken.
Baltsende brilduikers, zee-eenden en met wat geluk een zeldzaamheid als een ijsduiker of zwarte
zeekoet. We rijden door naar het Zeeuwse gedeelte en komen al snel langs Plan Tureluur, een enorm
natuurgebied rondom de doorlopende weg. Duizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden
dicht bij elkaar in een schitterend brak watermoeras. Ook de omgeving van de Schelpenhoek is zeker
de moeite waard met goede kans op ijsvogel en rovers als blauwe kiekendief. We rijden langs de
zuidkant van Schouwen langs de prachtige inlagen richting werkeiland Neeltje Jans en nemen ook
hier nog even een kijkje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 4 maart

Limburg

07.00 – 20.00 uur

Na de succesvolle excursie van vorig jaar staat Limburg ook voor 2018 weer op het programma.
Een lange dag, maar ook een dag met een goede kans op een aantal bijzondere soorten. In het
vroege voorjaar is er in de bossen van Midden - en Zuid-Limburg een goede kans op soorten als de
middelste bonte specht en kortsnavelboomkruiper. Vaak zijn ook andere spechten te horen en/of
zien, want ze maken zich al volop klaar voor het voorjaar. Met wat geluk vinden we de appelvink en
kruisbek. We houden ook waarneming.nl in de gaten voor evt. meldingen van grauwe gors, oehoe en
misschien zelfs kraanvogeltrek. Een dag met kans op leuke verrassingen! Vanwege de lange vogeldag
en afstand zullen we in Limburg nog een hapje eten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 22 april

Vogels in de omgeving van Rotterdam

08.00 – 17.00 uur
Denk je aan Rotterdam, dan denk je vooral aan de stad en niet zo snel aan vogels. De omgeving van
Rotterdam biedt echter volop mogelijkheden voor een leuke vogeldag met afwisselende gebieden.
We houden de waarnemingen in de gaten en kijken dan welke gebieden we gaan bezoeken.
Interessant zijn de nieuwe gebieden rondom Hendrik-Ido-Ambacht zoals de Crezéepolder en de
Sophiapolder. De Crezéepolder is een voormalige landbouwpolder die tegenwoordig is ingericht voor
wateropvang en natuur. Het natte gebied met ook mooie rietgebiedjes levert de laatste jaren vele
mooie waarnemingen op. Bijzonder is ook de Sophiapolder, gelegen middenin de getijdenrivier De
Noord. Het gebied met zandplaten en kreken blijft constant veranderen door de invloed van het
getij. De voedselrijke gronden werken als een magneet op diverse vogelsoorten. Bij goed weer een
ideaal gebied voor een mooie wandeling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 6 mei

Een dagje Texel

Ca. 07.00 – 20.00 uur
Texel staat bekend als vogeleiland en vooral in het voor- en najaar weten vele vogels (en vogelaars)
het eiland te vinden. Ook wij slaan Texel geen jaar over en zijn er in het najaar altijd te vinden. Het
voorjaar is echter ook geweldig dus gaan we er ditmaal ook in het voorjaar een dagje naar toe. Grote
groepen kluten, bonte strandlopers, bontbekplevieren en grote sterns met visjes zorgen voor
schitterende beelden. Regelmatig worden er ook zeldzaamheden op Texel ontdekt, dus wie weet
pakken wij er ook eentje mee!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 3 juni

Natuureiland Tiengemeten

Ca. 08.00 – 17.00 uur
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 landbouwgebied, tegenwoordig heeft de natuur er vrij
spel. Het is een uniek zoetwatergetijdenlandschap. 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 1 juli

De Plateaux-Hageven

09.00 – 21.00 uur
Op de scheiding van Nederland en België bevindt zich grenzeloze natuur op De Plateaux en in het
Hageven. Op deze dag lopen we door de bossen, langs de Dommel en over de heidevelden en turen
deze mooie omgeving af naar vogels maar ook vlinders en libellen. Soorten die hier veel voorkomen
zijn o.a. de roodborsttapuit, veldleeuwerik, boomklever, boomvalk en kuifmees. Aan het eind van

middag eten en drinken we wat in het restaurant. Met deze Bourgondische excursie worden het
nuttige en aangename verenigd. Laat deze unieke belevenis niet aan u voorbijgaan!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ca. een week voor de excursie wordt nog een mail gestuurd met de aankondiging.
Aanmelden kan via: vwgalphen@live.nl

