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LEDENEXCURSIE 6 JUNI 2010
Vaar- en wandelexcursie Nieuwkoopse Plassen en Groene Jonker

Dit jaar organiseert het bestuur de ledenexcursie naar twee wetlands in het Groe-
ne Hart. De excursies sluiten aan op de lezing over moerasvogels, met name over
de purperreiger en de zwarte stern, die tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 16 maart gehouden is door Jan van der Winden.
We starten in het Natura 2000 gebied de Nieuwkoopse Plassen. Dit gebied is in de
16e eeuw ontstaan door vervening en bestaat naast water uit legakkers met riet-
land, moerasbos, veenweide en schraal hooiland.

In het gebied zit de op één na grootste kolonie purperreigers van Nederland. We
gaan zeker weidevogels als grutto en tureluur zien, rietvogels horen en als we ge-
luk hebben, zien we de zwarte stern. Het is de bedoeling dat ieder op eigen gele-
genheid naar het startpunt rijdt. We starten in Restaurant Tijsterman, waar we
worden ontvangen met koffie met gebak. Achter het restaurant ligt het bezoe-
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kerscentrum van Natuurmonumenten met o.a. een moderne tentoonstelling over
wetlands en grote aquaria met onderwaterleven.
Daarna gaan we varen met de Bauwjantje, een fluisterboot van Natuurmonumen-
ten, o.l.v. gids Joop Verbrugge. Tijdens de vaartocht wordt geluncht. Na afloop
gaan we met eigen vervoer naar De Groene Jonker. De Groene Jonker is een
nieuw waterrijk natuurgebied met afwisselend water, riet en grasland en is vorig
jaar beroemd geworden omdat zowel kleinst waterhoen als porseleinhoen (7 terri-
toria) hier tot broeden kwamen. Maar ook steltkluut en 22 paar geoorde futen
hadden broedsucces. Door het gebied ligt een onverhard wandelpad met uitkijk-
punten. Hier krijgen we uitleg over het gebied door de heer Jan Koeckhoven (lid
van de plaatselijke vogelwerkgroep). Enthousiastelingen kunnen uiteraard na af-
loop van de excursie nog blijven vogelen tot in de late uurtjes…

Samenvattend
10.00 – 10.45 uur:  Ontvangst met koffie + versnapering
10.45 – 12.45 uur:  Vaarexcursie Nieuwkoopse Plassen
12.45 – 13.15 uur:  Met eigen vervoer naar de Groene Jonker
13.15 – 14.45 uur:  Wandelexcursie Groene Jonker
· De kosten bedragen € 15,25, inclusief koffie bij ontvangst, vaartocht, wande-
lexcursie en lunchpakket.
· Denk aan het milieu en probeer zoveel mogelijk te carpoolen. Reiskosten na
afloop af te rekenen met de bestuurder met een richtprijs van € 0,05 per persoon
per kilometer.
· Er kunnen maximaal 30 mensen mee, dus meld je tijdig aan! Aanmelden vóór
25 mei bij Meriam Mentink, bij voorkeur per e-mail: meriam@vogelwacht-
utrecht.nl of telefonisch 030-2205857 én betaling van kosten op girorekening
286944  van  de  Vogelwacht  Utrecht  onder  vermelding  van  uw naam en  lidmaat-
schapsnummer, dat u vindt op de adressticker van uw Kruisbek. Tevens dient u
aan te geven dat het om de “Ledenexcursie” gaat.
Geef bij de aanmelding door of u een vegetarisch lunchpakket wilt. Als u niet mee
kunt gaan met de excursie naar de Groene Jonker, wilt u dat dan doorgeven bij
aanmelding. Na de sluitingsdatum ontvangt u informatie over de route naar het
startpunt en andere praktische zaken.

Zwarte stern - Jan van der Greef


