
                                                                                                              

             EXCURSIEPROGRAMMA 

IVN Vogelwerkgroep  excursies voorjaar 2013

6 jan. 14.00 – 16.00 uur           Nieuwjaarswandeling IVN Zegersloot  
13.30 uur staat de koffie klaar

Op onze traditionele nieuwjaarswandeling langs de Zegerplas bekijken we, naast de wintervogels  op en om 
het water, ook de bomen en struiken langs de oevers. Ook rolstoelgebruikers zijn van harte welkom.
Na  afloop van de wandeling is er de mogelijkheid samen na te praten onder het genot van een stevige kop 
erwtensoep.

Aanmelden:  vóór 31 december 2012 bij Nico Selie, tel. 0172- 426167 (na 18.00 uur) of e-mail 
aanmeldenivnalphen@gmail.com.

Start: Gebouw ‘De Vlinder’, Zegerslootgebied,
Burg. Bruins Slotsingel 15, Alphen aan den Rijn.

13 jan.   8.00 - 17.00 uur    Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden Brouwersdam

Gazen, zeevogels en wintergasten
De Zuid-Hollandse eilanden vormen in de winter de thuisbasis voor grote groepen ganzen uit het 
hoge noorden. Tussen de grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen zijn soms ook bijzondere 
soorten te ontdekken als dwerggans en roodhalsgans. Ook de Brouwersdam is een geliefde 
vogelplek in de winter  met veel zeevogels, eenden en steltlopers.
Start: Parkeerplaats Golfclub, Zegersloot, Alphen.

Di 22 jan   20.00 uur Jaarvergadering.

Jaarvergadering Vogelwerkgroep Alphen a/d Rijn
Plaats: gebouw ‘De Vlinder’, Zegerslootgebied,
Burg. Bruins Slotsingel 15, Alphen aan den Rijn

Zo. 3 feb. 8.00 – 17.00 uur  Zeeland oa. Oesterdam en inlage

De 10,5 km lange Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland is een bijzonder vogelplaats omdat het aan de 
Oosterschelde kant een zoutwater getijde landschap is en aan de landzijde er een zoetwaterverbinding ligt 
voor de scheepvaart tussen Rotterdam en Antwerpen.
Er is een gevarieerd aanbod van vogels maar hoogtepunt zijn de groepjes sneeuwgorzen en fraters die vaak 
tot op enkele meters afstand te benaderen zijn en vaak ook fantastisch gefotografeerd kunnen worden. 
Vervolgens maken we een tocht langs enkele goede vogelplekken op de Zeeuwse eilanden. Met wat geluk 
vinden we de velduil! 
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied
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Zo 10 maart   8.00 – 17.00 uur    Verrassingsexcursie  

Dagelijks zijn er bijzondere waarnemingen die de moeite waard zijn om naar te gaan kijken. Dit keer zal 
waarnaming.nl onze gids zijn.

Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied

Zo 14 april  10.00 – 12.00 uur  IVN excursie in het Zaans Rietveld      
l

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 160 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. 5 mei         6.00 – 14.00 uur          Zangvogels op de Veluwezoom     
In het vroege voorjaar worden de vogels weer actief en kun je vooral ’s ochtends volop genieten 
van de zang.
 De zangvogels in het bos zullen tijdens deze excursie extra aandacht krijgen. Naast het zien is 
vooral het horen van de zang een belangrijke vorm van waarnemen. Er worden meer vogels 
ontdekt op geluid dan op zicht. We maken een mooie wandeling door en langs de bossen van de 
Veluwezoom.
Start: Parkeerplaats Golfclub, Zegersloot, Alphen.

Za.23 juni.       18.30 – 1.00 uur  Nachtzwaluwen op de Veluwezoom      

Afsluiting voorjaarsexcursies
Nachtzwaluwen op de Veluwezoom
Maak op een mooie warme zomeravond op de Veluwe kennis met één van de meest verborgen 
vogels van Nederland: de nachtzwaluw. Al wandelend door het mooie landschap genieten we van 
vogels als geelgors en boomleeuwerik. Zodra het begint te schemeren moet je vooral goed 
luisteren en kun je al snel de bijzondere zang van de nachtzwaluw horen die vaak vlak langs je 
heen vliegt. Een bijzondere ervaring!

Start: Parkeerplaats Golfclub, Zegersloot, Alphen.

Vogellezingen die gegeven worden door IVN werkgroep lezingen

di. 19 maart 20.00 – 20.00 uur Lezing Vogels in tuin en park

za. 23 mrt. 10.00 – 12.00 uur Buitenexcursie Vogels in tuin enz. 

di. 21 mei Lezing over De Groene Jonker
Ontstaan, flora, fauna en beheer
Met gastspreker: Boerin Franny Cort initiatief neemster verkoop grond ?

Nellie Koster Schaaphoeder?
za. 25 mei Buiten excursie Groene Jonker
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