
Zondag 12 januari Zuid-Hollandse eilanden (Martijn) 

08.00 –  17.00 uur 

Traditioneel beginnen we het jaar op de Zuid-Hollandse eilanden en de Brouwersdam.  Vanaf het 
moment dat we de Haringvliet oversteken, kunnen we volop genieten van vele verschillende vogels. 
De haven van Stellendam en de Kwade Hoek staan garant voor zaagbekken en grote groepen 
steltlopers. Vervolgens duiken we de polders in, waar we genieten van duizenden ganzen. Natuurlijk 
proberen we er een bijzonderheid als een roodhalsgans uit te halen, maar de massale aantallen zijn 
al indrukwekkend. Bij de Brouwersdam  kijken we uit over zee en zien o.a. brilduiker, zwarte zee-
eend, roodkeelduiker en ijseend maar ook zeehonden laten zich vaak van dichtbij bewonderen.  
 

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

Zondag 9 februari Gorzen en slikken van de Hollandse Delta (Stef) 

08.00 –  17.00 uur 
 
We worden ontvangen door de VWG Hoeksche Waard en delen de dag in tweeën: in de ochtend 
gaan we de Korendijkse slikken in, maken een wandeling over het nieuwe vogelvoetpad en gaan 
tijdens ebtij op zoek naar bijzondere soorten. Na de lunch in bezoekerscentrum Klein Profijt gaan we 
het Oudeland van Strijen in om het laatste nieuws rondom de hier jaarlijks aanwezige dwergganzen 
te horen van de lokale vogelwaarnemers. Uiteraard worden ook vele andere overwinterende 
ganzensoorten gespot. 
 

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

  



Zondag 1 maart Limburg (Maikell) 

06.30 –  20.00 uur  
 
Terug van weggeweest! Een lange dag, maar ook een dag met een goede kans op een aantal 
bijzondere soorten. In het vroege voorjaar is er in de bossen van Midden - en Zuid-Limburg een 
goede kans op soorten als de middelste bonte specht en kortsnavelboomkruiper. Vaak zijn ook 
andere spechten te horen en/of zien, want ze maken zich al volop klaar voor het voorjaar. Met wat 
geluk vinden we de appelvink en kruisbek. We houden ook waarneming.nl in de gaten voor evt. 
meldingen van grauwe gors, oehoe en misschien zelfs kraanvogeltrek. Een dag met kans op leuke 
verrassingen!  

 

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

Zondag 19 april   Blauwe Kamer en Grebberg (Jeroen) 

08.00 – 17.00 uur 

De Blauwe Kamer is een schitterend uiterwaardengebied op de grens van Utrecht en Gelderland. De 
rivier krijgt hier volop de ruimte en het waterpeil varieert enorm. Dit zorgt ervoor dat het gebied ook 
voor vogels erg interessant is. Open velden worden afgewisseld door dicht struikgewas en diverse 
waterpartijen. Tijdens een wandeling zien we o.a. de kolonies van aalscholver en lepelaar, zangvogels 
als zwartkop en grasmus en met wat geluk een beflijster. Vervolgens zoeken we het wat hoger op bij 
de naastgelegen Grebbeberg, waar we naast een mooi uitzicht over De Blauwe Kamer nog wat 
bosvogels aan de lijst kunnen toevoegen. 
 

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

 

 

 



Zondag 3 mei   Een dagje Texel (Martijn) 

Ca. 06.45 – 20.00 uur 

Texel staat bekend als vogeleiland en vooral in het voor- en najaar weten vele vogels (en vogelaars) 
het eiland te vinden. Ook wij als vogelwerkgroep komen graag op Texel.  Meestal zijn we er te vinden 
in het najaar, maar ook het voorjaar is geweldig.  Grote groepen kluten, bonte strandlopers, 
bontbekplevieren en grote sterns met visjes zorgen voor schitterende beelden. Ook de lepelaars en 
gele kwikstaarten krijgen de nodige aandacht. Met wat geluk vinden we ook de prachtige 
morinelplevieren die eind april en begin mei vrijwel altijd Texel aandoen op hun trek richting de 
broedgeboeden. 
 

 

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

Zondag 14 juni   Marker Wadden (Stef) 

Ca. 08.00 – 17.00 uur (exacte tijden volgen later) 

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 varen we naar de 
Marker Wadden 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 
zijn neergestreken, zoals sterns, meeuwen en plevieren. Maar ook sommige steltlopers, zoals de 
kluut, maken zeker hun opwachting. Een van de vogelhutten bevindt zich half ondergronds, waarbij 
je via een glazen wand het onderwaterleven kunt bewonderen en de vogels op ooghoogte kunt zien.  
Prijs: circa € 20- 25 per persoon 
 
Voor de excursie Marker Wadden dient u zich aan te melden voor 31 januari. Dit i.v.m.  

beschikbaarheid van de boot. De excursie dient ook vooraf betaald te worden, meer info hierover 

ontvangt u na aanmelding.

 

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



Zaterdag  27 juni Avondexcursie Veluwe met nachtzwaluw (Maikell) 

19.00 – 01.00 uur 
 
Maak op een mooie 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, vliegenvanger en roodborsttapuit. 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!  
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ca. een week voor de excursie wordt nog een mail gestuurd met de aankondiging. 
Aanmelden kan via: vwgalphen@live.nl 
Voor de excursie Marker Wadden graag voor 31 januari aanmelden  i.v.m. beperkte beschikbaarheid 
van de boot. 
 
 

Ook alvast noteren in uw agenda!! 
 
Jaarvergadering en interessante presentatie  woensdagavond 22 januari  
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