
Zondag 8 september De Biesbosch en omliggende polders 

08.00 –  17.00 uur (Martijn) 

       

De Biesbosch is een schitterend natuurgebied op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland. De 
waterrijke omgeving 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 zoals de cetti`s zanger, maar let goed op de 
lucht want ook vele roofvogels, zoals de zeearend en visarend doen regelmatig de Biesbosch aan. De 
overhangende takken moeten we zeker in de gaten houden, wellicht staan we oog in oog met een 
prachtige ijsvogel. 
 

 

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

Zondag 29 september De Plateaux-Hageven 

09.00 –  18.00 uur (Stef) 

Op de scheiding van Nederland en België bevindt zich grenzeloze natuur op De Plateaux en in het 
Hageven. Op deze dag lopen we door de bossen, langs de Dommel en over de heidevelden en turen 
deze mooie omgeving af naar vogels maar ook andere natuur.  Soorten die hier veel voorkomen zijn 
o.a. de roodborsttapuit,  boomklever, spechten en kuifmees.  In deze tijd van het jaar is het 
bovendien volop genieten van de herfsttijloos, een zeldzame plant die in dit gebied volop bloeit. 
 

 

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

 

 



Zondag 13 oktober Maasvlakte en omgeving 

07.00 – 16.00 uur (Maikell) 
 
We zitten midden in oktober en vaak is dit de periode dat de vogeltrek op zijn piek is. Langs de kust 
vindt de meeste trek plaats en met name de plekken die wat verder in zee uitsteken bieden vaak een 
mooi rustpunt aan doortrekkende vogels. De Maasvlakte staat dan ook bekend om de vaak goede 
vogeltrek. In de weinige bosjes vind je vaak flink wat goudhaantjes, mezen, lijsterachtigen en andere 
zangers. Maar ook de meer zeldzame soorten als de bladkoning wordt hier vaak gezien of gehoord. 
Komt de wind meer uit zee, dan bieden de zeevogels goede kansen.  
 

 

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

Zondag 10 november De Kop van Noord-Holland 

08.00 –  17.00 uur (Martijn) 
 
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 en 
jagers.  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 1 december De pier van IJmuiden 

09.00 – 16.00 uur (Stef/Jeroen) 

Voor een lekkere wandeling langs zee en strand kun je in IJmuiden altijd uitstekend terecht.  Op de 

waterlijn dribbelen drieteenstrandloper en bonte strandloper.  Bekend hier zijn ook de vaak grote 

meeuwengroepen waarbij je kennis kunt maken met de vele diverse kleden die de herkenning soms 

best moeilijk maken. Op de blokken van de pier zien we de oeverpieper, steenloper en paarse 

strandloper en verder op zee vliegen duikers, zeekoeten en hopelijk ook jagers langs.  Met wat geluk 

laat ook de sneeuwgors zich hier mooi bekijken.  

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

Zondag 29 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 

mailto:vwgalphen@live.nl

