Zondag 20 januari

Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee (Martijn)

08.00 – 17.00 uur
In de Hoekse waard vinden we het Oudeland van Strijen, een uitgestrekt poldergebied bekend om de
grote groepen ganzen en eenden. Het is één van de beste plekken van Nederland om de dwerggans
te zien en ook de roodhalsgans kan aanwezig zijn tussen de vele brandganzen. We rijden langs de
Hellegatsplaten, met kans op zeearend en slechtvalk, naar Goeree-Overflakkee. Bij de Grevelingen
maken we een stop bij de flamingo’s die hier meestal aanwezig zijn, een vreemde verschijning in de
winter. Door de polders heen rijdend verkennen we het eiland en laten ons verrassen door de
aanwezige vogels.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 10 februari

Brouwersdam en Zeeuwse eilanden (Maikell)

08.00 – 17.00 uur
We starten bij de Brouwersdam op de grens van Zuid-Holland en Zeeland. We zien brilduikers,
middelste zaagbekken, 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 3 maart

Achterhoek (Maikell)

07.00 – 17.00 uur

De Achterhoek ligt in het uiterste oosten van Gelderland en is een schakering van boerderijen,
besloten weilanden, akkers en dikke eikenbomen. Achter elke kronkel in de weg ziet het landschap er
anders uit en nergens vind je zoveel zandwegen. In de omgeving van Winterswijk maken we een
mooie wandeling door Bekendelle, een schitterend gebied met een beek en oud loofbos en het thuis
van 5 soorten spechten, waaronder de middelste bonte en kleine bonte specht. Ook ijsvogel en
kortsnavelboomkruiper laten zich regelmatig zien of horen. Bij een oude groeve doen we een poging
om de oehoe te zien.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 22 april (2e Paasdag)

Steltlopers en vogeltrek (Martijn)

08.00 – 17.00 uur
Op deze 2e Paasdag is het heerlijk om een dagje de natuur in te gaan. Het voorjaar vordert snel en
afhankelijk van het weer kan er flinke vogeltrek zijn van de vogels die vanuit de
overwinteringsgebieden naar de broedgebieden in het noorden trekken. Veel steltlopers zijn
sowieso al in de Nederlandse polders gearriveerd. Er zijn volop grutto’s, kieviten en tureluurs, maar
we gaan ook op zoek naar kemphaan, kleine plevier en groenpootruiter. De route voor deze dag
staat nog niet vast en laten we afhangen van het weer en de waarnemingen, maar ongetwijfeld gaan
we wat moois zien!

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

Zondag 19 mei

De Marker Wadden (Stef)

Ca. 09.00 – 18.00 uur
De Marker Wadden is een uniek project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer door de
aanleg van eilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer. Met een schip vanuit Enkhuizen varen
we via het IJsselmeer naar het Markermeer en meren aan op een van de eilanden. Tijdens de
vaartocht wordt gespot naar de aanwezige watervogels. Daarna maken we een wandeling en
observeren de(broed)vogels die hier reeds zijn neergestreken, zoals sterns, meeuwen en plevieren.
Maar ook sommige steltlopers, zoals de kluut, maken hun opwachting.
Prijs: circa € 25 per persoon

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) Vaarexcursie Loosdrechtse Plassen (Stef)
Ca. 08.00 – 17.00 uur
De Loosdrechtse Plassen kennen een grote aantrekkingskracht op watervogels. Natuurgebied De
Vuntus ligt aan de noordkant en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Omdat het gebied
bestaat uit oude legakkers en petgaten, herinnerend aan de veenafgraving, gaan we varend door het
gebied. We bezoeken een kolonie van de zwarte stern en visdief, broedend op drijvende stronken
van de waterlelie of gele plomp. Met geluk treffen we de purperreiger en horen we de roep van de
snor. We gaan op zoek naar de laatste grote karekiet die hier nog regelmatig te zien is.
Prijs: € 25 per boot (ca. 3 personen per boot)

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

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

