EXCURSIEPROGRAMMA VWG ALPHEN 2022

Zondag 15 mei

Nieuwe Driemanspolder

08.00 – 16.00 uur (Martijn)
De Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer en Leidschendam is een recent aangelegd gebied
voor de opvang van water in natte periodes. Er is een mooi gebied ontstaan met ondiepe plassen,
modderige eilandjes en oevers en schraal begroeide vlaktes. Veel vogels hebben het gebied ontdekt
en in april en mei is het in trek bij steltlopers die op weg zijn naar het noorden. Op de plasjes laten
vele eenden en ook geoorde futen zich zien. Op de vlaktes vinden we gele kwikstaarten, graspiepers,
veldleeuweriken, kneutjes en met wat geluk ook patrijzen.

Geoorde fuut

Zondag 19 juni

Groenpootruiter

Vogeleiland Tiengemeten in het Haringvliet

08.15 – 17.00 uur (Martijn)
Tiengemeten, een eiland in het Haringvliet, is een unieke locatie in Nederland. In het dichtbevolkte
Nederland gebeurt het regelmatig dat natuur moet verdwijnen voor de mens, maar op Tiengemeten
was het precies andersom. Tot de jaren negentig was het een bewoond landbouwgebied,
tegenwoordig heeft de natuur er vrij spel. Het is een uniek zoetwatergetijdenlandschap. Veel vogels
hebben hier hun plekje gevonden en het is een waar eldorado voor natuurliefhebbers. Steltlopers,
sterns, zangvogels en roofvogels, het vogelaanbod is erg gevarieerd, dus zeker de moeite waard.
De kosten voor de overtocht zijn € 6,00 per persoon. Leden van Natuurmonumenten betalen € 4,00

Bruine kiekendief

Kluut

Zaterdag 2 juli

Nachtzwaluwen op de Veluwe

18.30 – 01.00 uur (Maikell/Stef)
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!

Roodborsttapuit

Grauwe vliegenvanger

Zondag 11 september Vogels van Noord-Holland
08.00 – 17.00 uur (Martijn)
De vogeltrek is voor de vroege soorten al begonnen en met name steltlopers laten zich in deze
periode goed zien. Ideale plekken hiervoor zijn de ondergelopen bollenveldjes in Noord-Holland. We
gaan op zoek naar diverse soorten ruiters, plevieren en strandlopers. We houden de waarnemingen
van de afgelopen dagen in de gaten en stemmen hier ons programma op af. Bij voldoende tijd rijden
we ook naar de oostkant van Noord-Holland waar we proberen de reuzenstern te vinden.

Bontbekplevier

Reuzenstern

Zondag 2 oktober

Vogeltrek langs de Zuid-Hollandse kust

07.00 – 15.00 uur (Maikell/Stef)
Een van de beste plekken om de vogeltrek te bekijken is ‘De Puinhoop’ aan de Katwijkse kust of ‘De
Vulkaan’ in Den Haag. Bij gunstige weersomstandigheden zie je hier vele duizenden vogels voorbij
vliegen. Net na zonsopkomst kun je grote groepen vinken, lijsters, koperwieken en mezen zien. De
ervaren tellers op de telpost lukt het ook altijd om een paar bijzondere soorten te ontdekken. Naast
zangvogeltrek hebben we ook zicht op zee en zo kunnen we nog een paar soorten aan de lijst
toevoegen. Naast een telpost zullen we nog het nabijgelegen Meijendel of Berkheide bezoeken. We
gaan hier o.a. op zoek naar zwarte mees, kuifmees en wellicht een bladkoning.

Bladkoning

Zondag 23 oktober

Kuifmees

Kust van Noord-Holland

08.00 – 17.00 uur (Stef)
De Noord-Hollandse kust is in het najaar een fantastische locatie voor vogelaars. Vanaf eind augustus
tot begin november is het een belangrijke ‘snelweg’ voor de vogeltrek. Bij ‘De Putten van Petten’ zien
we diverse steltlopers. Door de duinen bij de Hondsbossche Zeewering trekken op goede dagen
grote groepen zangvogels en wie weet zit er een leuke zeldzaamheid tussen. Ook over zee zijn er
goede kansen om wat moois te zien. Een dag met veel diversiteit en kansen!

Watersnip

Koperwiek

Zondag 13 november IJsselmeer en Oostvaardersplassen
08.00 – 17.00 uur (Martijn)
Het IJsselmeer biedt altijd volop mogelijkheden om vele vogels te zien. Net ten noorden van
Amsterdam zijn vaak grote groepen eenden te zien en we gaan hier op zoek naar de eerste
nonnetjes, brilduikers en toppers. We steken de Houtribdijk over en komen aan bij de
Oostvaardersplassen. Vanaf diverse punten kijken we over de grote vlaktes en gaan op zoek naar de
zeearend en andere rovers. In de rietkragen hopen we een groep baardmannetjes te vinden.

Brilduiker

Zeearend

Zondag 11 december Pier van IJmuiden
08.00 – 15.00 uur (Maikell/Stef)
Voor een lekkere wandeling langs zee en strand kun je in IJmuiden altijd uitstekend terecht. Op de
waterlijn dribbelen drieteenstrandloper, bonte strandloper en kanoeten. 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, jan-van-genten en hopelijk ook
jagers langs. Met wat geluk laat ook de sneeuwgors zich hier mooi bekijken.

Sneeuwgors

Grote jager

Vrijdag 30 december

Bijkomen tussen de feestdagen in de Amsterdamse Waterleidingduinen

10.00 – 14.00 uur (Stef)
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 en is heerlijk om
doorheen te struinen. In de bossen en struiken vind je 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

Grote gele kwikstaart

Grote zaagbek

Inschrijven excursies:
Ca. 1,5 week voor de excursie wordt nog een mail gestuurd met de aankondiging en kun je je
aanmelden voor de betreffende excursie.
Aanmelden kan via: vwgalphen@live.nl
Geef hierbij ook aan of je kunt rijden of mee wilt rijden. Kosten van carpooling worden verdeeld over
de deelnemers.

Vogelwerkgroep tijdens zeevogeltrek

