EXCURSIEPROGRAMMA
IVN Vogelwerkgroep excursies voorjaar 2014
zo.5 jan.

14.00 – 16.00 uur Nieuwjaarswandeling IVN Zegersloot
13.30 uur. Koffie staat klaar Startpunt De Vlinder
Kinderexcursie
Martijn en Maikell
Volwassenen excursie

Stef, Jan Kuijt en Dick.

We willen deze keer vooral de kinderen betrekken bij de nieuwjaarswandeling.
Ouders en grootouders worden uitgenodigd met hun (klein)kinderen naar de
nieuwjaarswandeling te komen. De ouders worden meegenomen voor een
wandeling rondje Zegerplas o.l.v. een gids . De kinderen worden met een
ander gids meegenomen het Zegerslootgebied in om met vogelkenners
opzoek te gaan naar de vogels. Voor verrekijkers wordt gezorgd door IVN.
Na afloop is er erwtensoep en kunnen we nog wat na praten en het nieuwe
jaar gaan beschouwen
zo. 12 jan.

8.00 – 17.00 uur Kwadehoek en omgeving

Martijn

De omgeving van de Kwade Hoek bij Stellendam was afgelopen winter een
eldorado voor vogelaars en fotografen. In het natte kweldergebied maak je
kans op sneeuwgors, ijsgors, frater en strandleeuwerik. Mocht je deze niet
tegenkomen dan nog zal je verrast worden door de vele drieteenstrandlopers,
bonte strandlopers en zilverplevieren die langs de waterlijn rennen en zich
soms tot heel dichtbij laten benaderen. Ook roofvogels jagen graag in het
gebied met kans op blauwe kiekendief, slechtvalk en soms zelfs een
zeearend. Een heerlijke winterse excursie!
di. 21 jan

20.00 uur 9e Jaarvergadering in De Vlinder

Dick

Na de vergadering wordt een lezing gegeven over de Andalusië excursie naar
Spanje van 14 – 22 september 2013.
18 en 19 jan.
Nationale tuinvogeltelling.
zo. 2 feb.

8.00 - 17.00 uur Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden Brouwersdam Maikell
Langs de Brouwersdam maken we kans op een aantal bijzondere
wintergasten die in de onze regio niet te zien zijn, zoals IJseend en zeeeenden. Uiteraard bezoeken we ook de buitenhaven van Stellendam en kijken
we naar ganzen op Goeree langs de Romeinse weg en de Koudenhoek.
Afhankelijk van de tijd die over is bezoeken we ook het nieuwe natuurgebied
Plan Tureluur. Duizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden dicht bij
elkaar in een schitterend brak, watermoeras. Niet voor niets wordt de Zuidkust
van Schouwen ook wel de vogelboulevard van Zeeland genoemd

Zo. 23 feb.

9.30 – 17.00 uur

IJsselmeer en omgeving

Stef

Het IJsselmeer is tijdens de winterperiode voor veel watervogels een
toevluchtsoord voor voedsel of als rustgebied. Langs verschillende voormalig
IJsselmeerdijken kijken we over het water naar zwanen, ganzen en eenden.
Vanaf de Oostvaardersdijk zullen we ook de Oostvaardersplassen kunnen
overzien waar de Zeearend en Slechtvalk hun opwachting maken. Vergroot
uw kennis van water- en roofvogels en neem deel aan deze vogeltocht!
Zo 23 maart

8.00 – 17.00 uur

Verrassingsexcursie

Martijn

Dagelijks zijn er bijzondere vogelwaarnemingen die tegenwoordig goed via
het internet te volgen zijn. Dit keer zal waarneming.nl onze gids zijn. De dag
voor vertrek zullen we kijken in welk gebied flink wat verschillende
vogelsoorten gemeld worden en wij zullen gaan proberen een aantal van deze
soorten in de kijker te krijgen. Laat u zich verrassen?
Zo 13 april

10.00 – 12.00 uur IVN excursie Zaanse Rietveld

Stef en Maikell

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 210
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.
zo. 20 april

8.00 – 17.00 uur Nachtegalen in de Amsterdamse
Stef
Waterleidingduinen
Nieuw in het assortiment van excursies van onze vogelwerkgroep is een
Nachtegalenexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Laat u
verrassen door de prachtige zang van de eerste Nachtegalen. De Nachtegaal
tokkelt en kweelt zijn prachtige lied door de duinvalleien en is bij windstil weer
al op grote afstand hoorbaar. De vogel is zelf moeilijk te zien maar dat hoeft
ook niet echt, want zijn zang is zo gevarieerd en indrukwekkend dat er
voldoende genoegen aan te beleven valt…

Zo. 11 mei

8.00 – 17.00 uur Steltlopers in Waterland ten noorden
Maikell
van Amsterdam
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.

Za.14 juni.

12.00 – 0.00 uur Nachtzwaluwen op De Plateaux - Hageven

Stef

Op de scheiding van Nederland en België bevindt zich grenzeloze natuur op
De Plateaux en in het Hageven. Op deze middag lopen we over de
heidevelden en turen vennen af naar bijzondere vogels. In het Hageven horen
we vooral Waterral en Roerdomp. Vanaf bezoekerscentrum De Wulp lopen we
terug langs de heide om de Nachtzwaluw te horen en wellicht ook te zien. Met
deze Bourgondische excursie worden het nuttige en aangename verenigd.
Laat deze unieke belevenis niet aan u voorbijgaan!

Waar geen vertrekpunt staat is altijd verzamelen parkeerterrein Golf Club Zegerslootgebied.
Vogellezingen die gegeven worden door IVN werkgroep lezingen
di. 4 feb.

20.00 – 22.00 uur

Lezing Wintervogels

Stef + Gert-Jan

zo. 9 feb.

9.30 – 12.00 uur

Buitenexcursie Wintervogels.

Stef + Gert-Jan

di. 6 mei

19.30 – 22.00 uur

Vogelgeluiden herkennen

Stef + Gert-Jan.

zo. 11 mei

8.00 – 10.30 uur Buiten excursie Vogelgeluiden herkennen Stef + Gert-Jan
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