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Voor deelname aan de excursies s.v.p. ui-
terlijk 48 uur van te voren aanmelden bij 
André van Keken: andrevankeken@vogel-
wacht-utrecht.nl of bel 06-15948230. Ook 
kunt u op de afdelingssite informatie vinden 
die  voor  elke  excursie  z.s.m.  zal  worden  
vermeld (www.vogelwachtutrecht.nl). 
 
Vrijdag 11-13 oktober 
Weekendexcursie Lauwersmeer  
Dit jaar organiseert de afdeling Amersfoort 
een geheel verzorgd weekend bij het Lau-
wersmeer. Al vogelend gaan wij op vrijdag-
ochtend met auto’s naar onze accommoda-
tie “De Brandgans” (toepasselijker kan het 
niet) in Engwierum. We keren terug op zon-
dagmiddag na de lunch. 
De kosten van dit weekend bedragen 
€ 115,- per persoon. Dit is inclusief benzine-
kosten, overnachtingen en maaltijden (van-
af  diner  vrijdagavond  t/m  lunch  zondag-
middag). 
Voor opgave en/of informatie, mailen naar 
andrevankeken@vogelwacht-utrecht.nl. 
 
Zaterdag 9 november 
Fietsexcursie naar Polder Zeldert en weste-
lijke Eempolders. 
Op  zoek  naar  bijzondere  ganzen,  wilde  en  
kleine zwanen en andere wintergasten. Ver-
trek 8.30 uur vanaf café ’t Hoekje, Coelhor-
sterweg 22, Hoogland-West. 
Terug tussen 14.00 en 15.00 uur. 

Vrijdag 13 december 
Avondexcursie  waarbij  we  op  zoek  gaan  
naar de holbewoners van Den Treek. 
Vertrek 21.00 uur. Verzamelen op parkeer-
plaats van restaurant Bavoort. 
terug tussen 23.00 en 24.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMERSFOORT 

Deelname aan activiteiten van de Vogelwacht Utrecht geschiedt altijd op vrijwillige basis. 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel of pro-
blemen tijdens deze activiteiten. 
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Zaterdag 30 november 
Wandel-/vaarexcursie Loenderveense Plas  
van 8.00 tot 13.00 uur 
We  gaan  op  bezoek  bij  boswachter  Nico  
Bouman van Waternet. Hij neemt ons mee 
in de bijzondere wereld van de plas met zijn 
heldere drinkwater en de vele vogels. 
We laten ons gedurende een uur rondvaren 
en hebben daarna nog tijd om wandelend 
de vogels te zien en te horen. Watervogels 
als nonnetje, grote zaagbek, brilduiker, 
krooneend en slobeend laten zich wellicht 
bewonderen, terwijl we ook het geluid van 
de waterral proberen te horen. Op de oever 
hebben we kans op roofvogels, mogelijk 
een houtsnip en wie weet de ijsvogel. 
Vertrek om 8.00 uur bij de carpoolplaats 
van de op- en-afrit Bilthoven/Maartensdijk 
naar de A27. 
Opgeven tot uiterlijk 27 november bij Rene 
Alkema, renealkema@vogelwacht-utrecht.nl 
tel. 0346-213334 of Ron Keet, 
ronkeet@vogelwacht-utrecht.nl, tel. 0346-
211381. 
Kosten voor de excursie: € 5,- inclusief kof-
fie, exclusief vervoer. Maximaal 20 deelne-
mers. 
 

 
 
Voor deelname aan excursies kunt u zich 
opgeven  bij  Sjef  ten  Berge,  tel.  0343-
414531. Neem een kijker en een vogel-
boekje mee, zorg voor warme kleding en 
eventueel laarzen. De benzinekosten wor-
den gedeeld. 
Mocht een excursie wegens slechte weers-
omstandigheden afgezegd worden, kijk dan 
op www.vogelwachtutrecht.nl. onder de af-
deling Doorn/Driebergen. Mogelijk staat er 
een nieuwe datum voor de excursie. 
 
Zaterdag 5 oktober 
Auto-/wandelexcursie Flevoland (nabij Hol-
landse brug & Oostvaardersdijk zuid) 
8.00 ~ 14.00 uur 
De zuidwestpunt van Flevoland is een punt 
waar de vogeltrek zich verdicht  om de wa-
teroversteek zo kort mogelijk te houden. Bij 
voor  ons  gunstige  wind  (zuidelijk)  is  de  
doorkomst goed te volgen vanwege de ge-
ringe vlieghoogte.  
De omgeving van het gemaal De Blocq van 
Kuffeler is met z’n struwelen in deze tijd een 
toevluchtsoord van allerlei kleine zangvogels 
onderweg zuidwaarts. 
Tenslotte maken we een wandeling langs de 
kwelgraslanden die langs het zuidwestelijk 
deel van de Oostvaardersdijk liggen. Dit ge-
bied van ruim één vierkante kilometer is 
omgeven door een pad.  
Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 
0343-414531) P-terrein bij de brandweer-
centrale aan de Bosstraat. 
Excursieleiding: Bouke ten Cate, Maria 
Veeken en Sjef ten Berge. 
Kosten:  €  7,50  p.p.  (afrekenen  met  de  
chauffeur). 
 
  

Productieschema de Kruisbek 

nummer kopij verschijnt 
2013-5 
2014-1 
2014-2 
2014-3 
2014-4 
2014-5 

5 okt. 
5 dec. 
5 mrt. 
5 mei 
5 aug. 
5 okt. 

eind november 
eind februari 
eind april 
eind juni 
eind september 
eind november 

DE BILT/ZEIST DOORN/DRIEBERGEN 
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Zondag 24 november 
Auto-/wandel-excursie Arkemheen/ 
Schuitenbeek 
8.00 ~ 13.00 uur 
Het winterseizoen brengt in Arkemheen 
gasten uit toendra’s van Noord-Europa. Te-
gen eind november mogen we verwachten 
dat er in het Nuldernauw aanzienlijke groe-
pen watervogels uit Noord- en Oost-Europa 
rondzwemmen. Ook het begin van de Schui-
tenbeekloop zuidelijk van strand Nulde is 
een favoriete verblijfplaats voor o.a. kleine 
zwaan in deze tijd van het jaar. 
Met enig geluk komen er misschien ook nog 
onverwachte soorten in de kijker. 
Vertrek: 8.00 uur Doorn. Na afspraak 
(0343-414531) P-terrein AH tegenover 
nieuw gemeentekantoor. 
Excursieleiding: Sjef ten Berge, Bouke ten 
Cate en Maria Veeken. 
Kosten:  €  5,50  p.p.  (afrekenen  met  de  
chauffeur). 
 
RESERVE–EXCURSIE  
Zaterdag 14 december 
Auto/wandel-excursie Palmerswaard/Mars-
polder of de pier van IJmuiden 
8.00 ~ 14.00 uur 
Bij voldoende belangstelling en als het weer 
dat toelaat, gaan we één van deze twee be-
stemmingen bezoeken. 
 
 
 

 
 
Deelname aan excursies i.v.m. de autobe-
zetting tot uiterlijk 24 uur voor de excursie 
(bij voorkeur per e-mail) melden bij 
Rob Borst: robborst@vogelwacht-utrecht.nl 
of Monique Kersten: moniquekersten@ 
vogelwacht-utrecht.nl, tel. 030-6050628. 
Deelname is pas definitief na bevestiging. 
 
Zaterdag 5 oktober 
Euro/World Birdwatchdag, Vreeswijk/Voor-
haven 
Jaarlijks  worden  er  in  Europa  door  Bird-
watch in het eerste weekend van oktober 
vogeltrektellingen georganiseerd. In Neder-
land wordt dit door de Vogelbescherming 
gecoördineerd. 
De afd. Nieuwegein/IJsselstein gaat tellen 
op  de  bunker  aan  de  Voorhaven  te  Vrees-
wijk. Vanaf deze bunker hebben we naar di-
verse kanten een weids uitzicht. 
Alle  waargenomen  trekvogels  worden  op  
een speciaal telformulier ingevuld. Na de 
telling worden de gegevens aan Vogelbe-
scherming doorgestuurd.  
Aanvang: 7.00 uur. Geen kosten.  
 
Zaterdag 12 oktober 
Pier van IJmuiden & Kennemermeer 
De  trek  is  in  deze  periode  in  volle  gang,  
waardoor hier altijd wat bijzonders is te 
zien. Zeker is dat we op de pier steenlopers, 
paarse strandlopers en oeverpiepers zien. 
Op het strand zijn naast diverse meeuwen 
ook altijd wel leuke steltlopers aanwezig, in 
deze tijd van het jaar is alles mogelijk. 
We lopen rond het Kennemermeer en daar 
is  zowel  op  het  water  als  langs  de  oevers  
genoeg te ontdekken.  
Kosten: € 8,- (op basis van volle auto’s).  
Vertrek om 7.30 uur vanaf de Blokhoeve.  
 

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN 
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Zaterdag 9 november 
Leersumse Veld en Amerongse Bovenpolder 
Op het  Leersumse Veld zijn verschillende 
spechtensoorten te vinden. Daarnaast is het 
gebied bekend om de raaf. In de bossen 
kans op roofvogels  zoals  de havik,  sperwer 
en buizerd. 
We lopen door het gebied en na de wande-
ling  gaan  we  met  de  auto’s  naar  het  kijk-
platform bij de Amerongse Bovenpolder. 
Hier heb je altijd kans op leuke waarnemin-
gen zoals  lepelaars,  zaagbekken en strand-
lopers,  wellicht  zien we andere toppers zo-
als ijsvogel, appelvink en klapekster. 
Kosten: € 6,50 (op basis van volle auto’s).  
Vertrek om 7.30 uur vanaf de Blokhoeve. 
 
Maandag 21 november  
Lezing: Het onderwerp wordt nog nader be-
kend gemaakt. 
Aanvang om 20.00 uur in het MEC, Natuur-
kwartier te Nieuwegein. Zaal open om 19.30 
uur. 
 
Zaterdag 14 december 
Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse eilanden 
De excursie begint bij de Hellegatsplaten 
om te gaan zoeken naar de slechtvalk en 
ganzen. Daarna wordt de weg vervolgd 
door Goeree-Overflakkee langs diverse ha-
ventjes en kleinschalige landschappen op 
zoek naar de roodhalsgans. Vanaf de haven 
van Stellendam en de Kwade Hoek loopt de 
route door weilanden rondom Goedereede 
die in het recente verleden zwart-wit zagen 
van de brand- en rotganzen. Op de Brou-
wersdam aangekomen wordt gespeurd naar 
zeevogels zoals roodkeelduiker, kuifduiker 
en ijseend. Vervolgens staan interessante 
vogelgebieden als de Prunjepolder en de 
Flauwers- en Weversinlagen op het pro-
gramma. Hier zullen zeker steltlopers zoals 
goudplevieren en steenlopers en mogelijk 
ook de zwarte rotgans aanwezig zijn. Het is 

mogelijk  dat  er  hier  en  daar  van  het  pro-
gramma wordt afgeweken.  
Excursieleider: Wilco Stoopendaal 
Vertrek om 7.30 uur bij ‘t Veerhuis. De kos-
ten bedragen € 15,-. 
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Deelname aan excursies graag vooraf mel-
den  bij:  Jeroen  Steenbergen,  tel.  030-
2420465 of minstens 3 dagen van tevoren 
per e-mail: jeroenenmuriel@hotmail.com. 
 
Zaterdag 5 oktober 
Euro birdwatch 
Jaarlijks evenement waarbij heel vogelend 
Europa  vogels  gaat  tellen.  Wij  dragen  ons  
steentje bij door mee te doen met de vaste 
telgroep op de renbaan op De Uithof, vanaf 
8 uur op telpost De Renbaan op De Uithof. 
 
Zondag 13 oktober 
Excursie Texel 
In het voetspoor van het DBA-vogelweek-
end  gaan  we  dit  keer  één  dagje  naar  ons  
grootste Waddeneiland. In de hoop daar 
iets mee te pikken van alle zeldzaamheden 
die  daar  ontdekt  zijn  of  worden.  Of,  nog  
mooier natuurlijk, zelf iets leuks te ontdek-
ken en zo ons steentje bij te dragen aan de 
feestvreugde. Het eiland biedt daar alle ge-
legenheid toe. 
We vertrekken om 6 uur bij stadion Galgen-
waard. 
 
Zondag 17 november 
Excursie Eempolders, Huizen en Tafelberg-
heide 
In  de  Eempolders  gaan  we  op  zoek  naar  
ganzen, zwanen, eenden en roofvogels en 
wie weet wat voor verrassing de polders 
voor ons in petto hebben. Bij Huizen gaan 
we op zoek naar zaagbekken, ijseenden en 
andere leuke watervogels. We eindigen met 
bos en hei zoals die van oudsher op de 
Gooise matras te vinden zijn. 
We vertrekken om 8 uur bij stadion Galgen-
waard. 
 

Zondag 8 december 
Excursie Zuidwest-Friesland 
Het  is  ons  vandaag  vooral  te  doen  om  de  
kleine rietganzen die in een stukje Friesland 
in  grote  aantallen  aanwezig  zijn,  een  soort  
die buiten deze uithoek van het land slechts 
in  kleine  aantallen  te  vinden  is.  Als  we  dat  
gezien hebben, rest er nog voldoende tijd 
om enkele leuke plekjes in de buurt te be-
zoeken en ons te laten verrassen. 
We vertrekken om 7 uur bij stadion Galgen-
waard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTRECHT-STAD 
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Zondag 13 oktober 
Dag/auto-excursie naar Texel 
Tijdens  de  vogeltrek  in  het  najaar  zijn  de  
Waddeneilanden de plaats om vogels te kij-
ken. We gaan een dagje naar Texel. Begin 
oktober trekken nog vele piepers, kwik-
staarten, steltlopers en zeevogels door en 
begint de najaarstrek van vinken en lijsters. 
Langs de Waddenzeezijde hebben we kans 
op veel steltlopers, sterns en geoorde futen. 
Langs de Noordzeekust vooral de zangvo-
gels als piepers, (roodborst)tapuiten, vlie-
genvangers, vinken, lijsters en zeevogels als 
jagers en Jan van Genten. 
In de Slufter of de Mokbaai hebben we kans 
op kleine zilverreiger. Misschien dat er nog 
een visarend in de Mokbaai of de Horsmeer-
tjes verblijft. We kunnen werkelijk alles 
verwachten, van algemeen tot zeldzaam. 
Dus wellicht een bladkoning, kleine vliegen-
vanger of grote pieper. Op Texel weet je 
het immers nooit. 
Onze excursieleider is Bert van Dillen. Hij 
weet als geen ander wat de goede plekken 
zijn en waar zich op dat moment bijzondere 
vogels bevinden. 
Aanmelding graag uiterlijk donderdag 
10 oktober bij Bert van Dillen, tel. 0346- 
556386 (na 18.00 uur).  
De vertrektijd is 6.30 uur vanaf het parkeer-
terrein op het Harmonieplein in Maarssen 
(bij de voormalige brandweerkazerne, thans 
studio van RTV Stichtse Vecht). De autokos-
ten bedragen € 19,- (exclusief overtocht). 
Graag gepast betalen aan de chauffeur. 

Zondag 15 december 
Dag/auto-excursie Flevopolder 
Onder de enthousiaste leiding van Richard 
Pieterson gaan we o.a. op de Kleine en Gro-
te Praambulten speuren naar zeearend, 
slechtvalk, smelleken en al het moois dat 
verder langs komt. Mogelijk is de ruigpoot-
buizerd aanwezig bij de bekende plek. We 
hopen ook te genieten van de vele ganzen, 
edelherten en vossen. 
Na de praambulten gaan we naar het be-
zoekerscentrum om daarvandaan een wan-
deling te maken naar schuilhut de “Zee-
arend”.  Tenslotte  rijden  we  naar  het  Jan  
van  den  Bospad,  aan  de  westzijde  van  de  
Oostvaardersplassen. 
Aanmelding uiterlijk vrijdag 13 december bij 
Richard Pieterson, tel. 0346-551883 of 06-
12517124.  
De vertrektijd is 8.00 uur vanaf het parkeer-
terrein op het Harmonieplein in Maarssen 
(bij de voormalige brandweerkazerne, thans 
studio van RTV Stichtse Vecht).  
De autokosten bedragen € 9,-. Graag ge-
past betalen aan de chauffeur. 
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