Excursieprogramma najaar 2011
11 september Biesbosch
Vertrek
8.00 uur
Terug
ca 17.00 uur
Start
P Golfclub Zegersloot

Stef

Vogels rondom de Biesbosch
De Biesbosch is een schitterend natuurgebied op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland. 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, maar let goed op de lucht want ook vele roofvogels, zoals de
visarend, 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.

30 sept. tm 2 oktober
Lang weekend Texel
Vertrek nader te bepalen
Terug
nader te bepalen
Start
P Golfclub Zegersloot

Martijn

Lang weekend Texel
In het weekend van 30 sept. t/m 2 okt., vrijdag t/m zondagmiddag (avond), organiseert Vogelwerkgroep
Alphen aan den Rijn een weekendexcursie naar het overbekende vogeleiland Texel om de najaarstrek gade
te slaan. Met een gezellige groep verkennen we de mooiste plekjes van het eiland. Grote groepen steltlopers
op ’t wad en naar het zuiden vertrekkende zangvogels zullen zorgen voor het nodige vogelplezier. Maar ook
de onderlinge gezelligheid zorgt altijd weer voor een geslaagd weekendje weg.

23 okt. Hondsbossche Zeewering en de Putten van Petten
Vertrek
8.00 uur
Terug
ca 17.00 uur
Start
P Golfclub Zegersloot

Maikell

De omgeving van de Hondsbossche Zeewering bij Petten in Noord-Holland.
De Hondsbossche Zeewering is een dijk nabij Petten die een gat in de duinen vult dat al bestaat sinds 1880.
Het is een mooie locatie om te kijken naar zeevogels die langs vliegen en ter plaatse zijn. Ook de moeite
waard zijn De Putten, direct achter de zeewering. De Putten zijn ruim honderd jaar geleden uitgegraven om
de Hondsbossche Zeewering te verstevigen. Natuurmonumenten heeft er de laatste jaren alles aan gedaan
om het voor vogels nog prettiger te maken. In 'De Putten' kunnen vogels alles doen wat ze willen: nestelen,
broeden, eten en slapen. Het gebied is niet voor publiek toegankelijk, maar vanaf de Hondsbossche
Zeewering zijn de vogels heel goed te zien. Ook de nabij liggende polders en duinen leveren vaak mooie
waarnemingen op.
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Vervolg excursieprogramma najaar 2011
20 november Pier IJmuiden
en Kennemerduinen
Vertrek
9.00 uur
Terug
ca 16.00 uur
Start
P Golfclub Zegersloot

Stef

Zee- en kustvogels Pier van IJmuiden
Een leuke plek voor het spotten van zeevogels is de Pier van IJmuiden. Tijdens een wandeling van de
jachthaven naar het puntje van de zuidpier ben je altijd verzekerd van een leuk aantal steltlopers als de
paarse strandloper, steenlopers en drieteenstrandloper. Tussen de basaltblokken houden zich ook altijd
oeverpiepers en andere zangvogeltjes op. Vervolgens speuren we de zee af, op zoek naar zee-eenden,
eiders, duikers, jagers, futen en Jan-van-Genten.

11 december

Oostvaardersplassen

Martijn

Vertrek 8.00 uur
Terug
ca 17.00 uur
Start
P Golfclub Zegersloot
Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen zijn eind jaren 60 ontstaan op een gebied dat eigenlijk bedoeld was als
bedrijventerrein. Het natte gebied ontwikkelde zich echter binnen korte tijd tot een uniek natuurgebied
met plassen, rietvelden en wilgenbossen. Het aantal vogels nam snel toe en al gauw kreeg het gebied een
internationaal beschermde status. Tegenwoordig zijn de Oostvaardersplassen het grootste moerasgebied
van Nederland. Al enkele jaren lang heeft een paartje zeearenden hier hun jongen grootgebracht! Het
gebied is verder rijk aan moerasvogels, watervogels en zangvogels.

30 december

Amsterdamse waterleidingduinen

Stef

Vertrek 10.00 uur
Terug
ca 13.00 uur
Start
P Golfclub Zegersloot
Amsterdamse waterleidingduinen
Tussen alle feestdagen door is het even heerlijk tot rust komen tijdens een wandeling door de duinen.
Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar de kramsvogel, koperwiek en de goudvink. Ook vele andere
vogels zullen zich laten zien en met wat geluk vinden we zelfs een klapekster.
De toegang tot dit duingebied kost € 2,00 per persoon.

2

