Zondag 9 september

Zuid-Hollandse Delta

09.00 – 17.00 uur
Voor veel vogels is de Hollandse Delta een rustpunt vanaf hun trekroute uit het noorden. We gaan
op zoek naar steltlopers die langs onze wateren vaak een stop houden om goed te eten voor ze de
echte doortocht naar het zuiden maken. Grote groepen kanoeten, rosse grutto’s, plevieren en
strandlopers zorgen voor schitterende uitzichten maar ook de zang- en roofvogels kunnen deze dag
voor verrassingen zorgen. Het Deltagebied verveelt nooit!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 30 september Vogeltrek langs de Zuid-Hollandse kust
07.00 – 15.00 uur
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 of ‘De
Vulkaan’ in Den Haag. 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. Het leuke is dat je naast de landtrek op beide locaties ook nog over zee kijkt en zo nog een
paar soorten aan de lijst kunt toevoegen. Naast een telpost zullen we nog het nabijgelegen Meijendel
of Berkheide bezoeken waar veel soorten een korte tussenstop maken. We gaan hier o.a. op zoek
naar zwarte mees, kuifmees en wellicht een bladkoning.

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

12 t/m 15 oktober

Dutch Birding Weekend Texel

Zin in een lang weekend vol met vogels en vooral ook veel gezelligheid? Ga dan met ons mee naar
Texel! Al vele jaren doen we mee met het Dutch Birding weekend waar vele vogelaars op zoek gaan
naar de leukste vogelsoorten. Zo zagen we vorig jaar 118 soorten, waaronder grote kruisbek, rosse
en grauwe franjepoot, roodhalsgans, hop en strandleeuwerik. Ongetwijfeld gaan we ook dit najaar
weer enkele prachtige soorten zien. 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 accommodatie (meestal bungalowpark Prins Hendrik) zullen de kosten
bekend worden gemaakt. Kosten voor carpooling en eten/drinken worden onderling verrekend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 28 oktober

De Kop van Noord-Holland

08.00 – 17.00 uur

De Kop van Noord-Holland heeft vogelaars ook altijd veel te bieden. Is de wind gunstig, dan bezoeken
we de zeekant en gaan we op zoek naar langstrekkende jan-van-genten, zeekoeten, rotganzen,
meeuwen, jagers en duikers. In de duingebieden zie je nog de wat latere trekvogels zoals de
koperwiek en kramsvogel. Net achter de duinen liggen interessante plasjes en polders waar diverse
steltlopers zoals de watersnip te zien zijn en regelmatig duiken hier verrassingen op. Maar ook de
kant van het IJsselmeer biedt mogelijkheden genoeg met o.a. leuke eendensoorten zoals de topper.

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

Zondag 18 november Vogels van de grote rivieren
08.00 – 17.00 uur

Het rivierengebied kent mooie landschappen met afwisselende uiterwaarden. Op de graslanden zijn
de eerste groepen ganzen aangekomen en deze open gebieden zijn ook een ideaal jaaggebied voor
roofvogels. In de struiken vind je flink wat soorten zangvogels en wintergasten. Vandaag bezoeken
we een aantal mooie locaties, waar we op zoek gaan naar de diverse soorten van het rivierengebied.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 9 december

Verrassingen van waarneming.nl

08.00 – 17.00 uur
We laten ons vandaag verrassen. In deze tijd van het jaar is het altijd lastig te voorspellen welke kant
we op moeten gaan, maar de meldingen op waarneming.nl bieden uitkomst. Deze website is een
enorme verzamelbasis van duizenden waarnemers en dus kun je hier perfect kijken in welke
gebieden leuke vogelsoorten gemeld worden. We houden enkele dagen voor de excursie de
waarnemingen in de gaten en bepalen dan de regio die we gaan bezoeken. Dit levert ongetwijfeld
weer een mooie vogeldag op!

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

Zondag 30 december Even bijkomen tussen de feestdagen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen
10.00 – 15.00 uur
Een echte traditie binnen ons programma! Tussen alle drukte van de feestdagen door is het even
heerlijk tot rust komen tijdens een wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het mooie
afwisselende gebied met bos, duin en water staat garant voor vele vogelsoorten. In de bossen en
struiken vind je de lijsters en koperwieken, maar ook is er goede kans op goudvink, goudhaan en
boomklever. Op het water trekken vooral de grote zaagbekken, brilduikers en wilde zwaan de
aandacht en langs de oevers komen we vaak de grote gele kwikstaart tegen.
De toegang tot het duingebied kost ca. € 1,50 per persoon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ca. 1,5 week voor de excursie wordt nog een mail gestuurd met de aankondiging.
Aanmelden kan via: vwgalphen@live.nl
Voor het weekend naar Texel kunt u zich aanmelden t/m 31 augustus. Daarna gaan we
accommodatie boeken en is aanmelding alleen nog mogelijk op basis van beschikbaarheid

