tijd over hebben bezoeken we ook het
Kennemermeer, waar we diverse lijsters en
andere zangvogels kunnen vinden.
We vertrekken per auto om 8.00 uur vanaf
CNME Schothorst. Benzinekosten worden
verrekend met de chauffeur.

AMERSFOORT
Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij
René de Waal, renedewaal@vogelwachtutrecht.nl of tel. 06-49121619 (na zes uur).
Zaterdag 6 september

Vrijdag 19 december

De Hilversumse Bovenmeent is de polder
ten zuiden van het Naardermeer. Dit was
vroeger landbouwgrond. Natuurmonumenten heeft hier ondiepe plassen gemaakt. Nu
heeft het gebied een enorme aantrekkingskracht op allerlei soorten vogels. Voor veel
vogelliefhebbers is dit hun favoriete plek om
vogels te spotten. We verkennen het gebied
te voet. Wandelschoenen aanbevolen!
We vertrekken per auto om 7.30 uur vanaf
CNME Schothorst. Benzinekosten worden
verrekend met de chauffeur.

Afgelopen jaar kon deze traditionele excursie helaas geen doorgang vinden, maar dit
jaar proberen we het weer! We gaan in
landgoed Den Treek luisteren naar bosuilen,
die zich in deze tijd laten horen.
We verzamelen om 21.30 uur bij restaurant
Bavoort in Leusden, aan het begin van de
Treekerweg.

10-12 oktober

Zaterdag 6 december

Onze jaarlijkse weekendexcursie wordt dit
jaar gehouden in Zeeland (Schouwen). We
verblijven in Haamstede en bezoeken van
daaruit de Brouwersdam, de inlagen langs
de Oosterschelde, alsmede Plan Tureluur.
Meer informatie over het weekend vindt u
op de website van de afdeling Amersfoort: www.vogelwerkgroepamersfoort.nl.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie bij René de Waal.

Op camping “De Zeven Linden” is het in de
winter goed vogelen. Er is een goede kans
op behoorlijke aantallen kruisbekken, appelvinken, kepen en vinken. En natuurlijk zijn
er ook andere soorten vogels aanwezig.
We starten om 9 uur bij de ingang van de
camping aan de Zevenlindenweg 4, 3744 BC
Baarn. De camping wordt op de Hilversumse Straatweg - tussen Hilversum en Baarn met borden aangegeven.
Opgave tot en met 4 december bij: René
Alkema, renealkema@vogelwacht-utrecht.nl
of 0346-213334.

Uilenexcursie Den Treek

Excursie Hilversumse Bovenmeent

DE BILT/ZEIST
Excursie Camping “De Zeven Linden”

Weekendexcursie Zeeland

Zaterdag 8 november

Excursie IJmuiden

We rijden naar IJmuiden, waar we bij goed
weer de Zuidpier op gaan. Op de Zuidpier
zijn steenlopers en paarse strandlopers vaak
zeer dicht te benaderen. Ook oeverpiepers
en sneeuwgorzen bevinden zich vaak op de
pier. Daarnaast is er kans op duikers, en
misschien wel een grote of middelste jager.
Kortom: er is altijd wat te beleven! Als we
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Zaterdag 15 november

DRIEBERGEN/DOORN

Auto/wandelexcursie Arkemheen/Schuitenbeekdelta/Nuldernauw 8.00 ~ 13.00 uur

De polder aan de zuidkant van het Eemmeer en het Nuldernauw is de favoriete
winterverblijfplaats van veel vogels die in de
zomer de toendra’s van noord-Europa bewonen. Het enigszins droevige roepje van
de goudplevieren tussen de kieviten hoort in
Arkemheen bij de overgang van herfst naar
winter. Andere noordelijke gasten als de
kleine zwaan hopen we iets noordelijker bij
de Schuitenbeekdelta aan te treffen in gezelschap van verschillende soorten eenden.
Vertrek: 8.00 uur Doorn (na afspraak 0343414531 of e-mail) P-terrein AH tegenover
het nieuwe gemeentekantoor.
Excursieleiding: Sjef ten Berge, Bouke ten
Cate en Maria Veeken. Kosten: € 4.00 pp
(afrekenen met de chauffeur)

Voor deelname aan excursies dient u zich
op te geven bij Sjef ten Berge, tel. 0343414531 of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl.
Mocht een excursie wegens slechte weersomstandigheden afgezegd worden, kijk dan
op www.vogelwachtutrecht.nl: mogelijk
staat daar - onder afd. Driebergen/Doorn een nieuwe datum voor die excursie vermeld.
Zondag 5 oktober

Auto/wandelexcursie naar de Lepelaarplassen/Pampushaven/Hollandse brug
8.00 ~ 14.00 uur.

De trekroute van veel zangvogels heeft de
Oostvaardersdijk als oriëntatiehulp. Daarom
gaan we bij Pampushaven en bij de Hollandse brug langs het zuidwest deel van de
dijk een kijkje nemen. De zwaluwen zijn
nog niet allemaal vertrokken en ook de
leeuweriken en piepers maken graag gebruik van de dijkroute of rusten uit in het
naastliggende moerassige land. De struiken
rond De Blocq (gemaal) zijn nog wel eens
een rustplaats voor zangertjes. De Lepelaarsplassen vormen een beschutte plaats
voor eenden en zilverreigers en liggen iets
oostelijker dan de dijk. De langste wandeling is twee kilometer vice versa.
Vertrek: 8.00 uur Driebergen, parkeerterrein naast de brandweercentrale aan de
Bossstraat.
Excursieleiding: Sjef ten Berge, Bouke ten
Cate en Maria Veeeken
Kosten: € 7,50 p.p. (afrekenen met de
chauffeur).

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
In maart 2014 is er niet één maar zijn er
twee leden van de coördinatiegroep afgetreden. Om de activiteiten zonder elkaar
(te) veel te belasten voort te kunnen zetten,
zoeken wij naar een derde en mogelijk
zelfs een vierde en vijfde enthousiasteling
die zijn of haar schouders onder de afdeling
wil zetten.
Wat is er zoal te doen? Denk aan het mede
organiseren van excursies, thema-avonden,
contacten met organisaties, adviezen en
projecten.
Draag je de Vogelwacht Utrecht en de afdeling Nieuwegein/IJsselstein in het bijzonder,
een warm hart toe en heb je belangstelling
om mee te doen in de coördinatiegroep?
Neem dan contact op met Monique Kersten,
tel. 030-6050628 of stuur een mail
naar
moniquekersten@vogelwachtutrecht.nl.
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In boswachterij De Vuursche in de gemeente Baarn, tussen de tuinen van Paleis Soestdijk en de Lage Vuursche. De Stulp bestaat
voor een groot deel uit heide- en stuifzandgebied met o.a. een 40 hectare groot heideterrein waar Charolais-koeien grazen. Soorten waar we kans op maken zijn raven, die
het gehele jaar in dit gebied actief
zijn, klapeksters, kruisbekken, en hopelijk
komen we de zwarte specht tegen die hier
regelmatig gezien wordt.
Excursieleider: Cees Tims.
Kosten: €4,- (op basis van volle auto’s).
Vertrek om 8.30 uur vanaf de Blokhoeve.

Aanmelding voor excursies i.v.m. de autobezetting tot 24 uur voor de excursie tenzij
anders vermeld bij Monique Kersten:
moniquekersten@Vogelwacht-utrecht.nl
of tel. 030-6050628.
Zaterdag 4 oktober

Euro/World Birdwatchday, Vreeswijk/
Voorhaven

Jaarlijks worden er in Europa door
Birdwatch in het eerste weekend van oktober vogeltrektellingen georganiseerd. In
Nederland wordt dit door de Vogelbescherming gecoördineerd. De afd. Nieuwegein/IJsselstein doet hier ieder jaar aan
mee. We gaan tellen op de bunker aan de
Voorhaven bij de Lek bij Vreeswijk. Vanaf
deze bunker hebben we naar diverse kanten
een mooi, weids uitzicht.
Alle waargenomen trekvogels worden op
een speciaal telformulier ingevuld. Na de
telling worden de gegevens aan Vogelbescherming doorgestuurd.
Aanvang: 7.00 uur. Geen kosten. Informatie
en/of opgave bij Monique Kersten:
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl

Donderdag 20 november

Lezing Brazilië door Roy de Haas en Anja
Nusse

Brazilië is met zijn 8,5 miljoen vierkante kilometer het grootste land van Zuid-Amerika
(het beslaat bijna de helft van dit continent)
en het zuidelijk halfrond en het op vier na
grootste ter wereld. Het heeft dan ook een
immense diversiteit aan landschappen zoals
het Amazone regenwoud, Atlantisch regenwoud en de moerassen van de Pantanal.
Deze diversiteit gecombineerd met de
grootte van het land zorgt er voor dat hier
ruim 1900 verschillende soorten vogels
voorkomen, bijna 20% van de totale wereldpopulatie aan vogels, 270 endemen
(vogels die alleen in Brazilië voorkomen).
Maar ook veel zoogdieren, vlinders en insecten zijn er in alle groottes en kleuren.
Op deze avond zal een combinatie te zien
zijn van twee van de zes reizen die Roy met
zijn vrouw Anja heeft gemaakt. Fauna,
vooral vogels maar ook zoogdieren, en flora
van het Atlantisch regenwoud, zeer bedreigd door houtkap, en de schitterende
Iguazu watervallen zullen de revue passeren.

Zaterdag 11 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,
maar in deze tijd van het jaar is alles mogelijk. We lopen rond het Kennemermeer; zowel op het water als langs de oevers van dit
meer is genoeg te ontdekken.
Excursieleider: Michiel van Vliet.
Kosten: € 8,- (op basis van volle auto’s).
Vertrek om 7.30 uur vanaf de Blokhoeve.
Zaterdag 15 november

Ochtend/wandel-excursie De Stulp
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de brand- en rotganzen. Op de Brouwersdam aangekomen wordt gespeurd naar
zeevogels zoals roodkeelduiker, kuifduiker
en ijseend. Vervolgens staan interessante
vogelgebieden als de Prunjepolder en de
Flauwers en Weversinlagen op het programma. Hier zullen zeker steltlopers zoals
goudplevieren en steenlopers en mogelijk
ook de zwarte rotgans aanwezig zijn. Het
programma kan worden aangepast aan de
waarnemingen van dat moment.
Excursieleider: Wilco Stoopendaal.
Vertrek om 07:30 uur bij ’t Veerhuis.
De kosten bedragen € 15,- (op basis van
volle auto’s).

Boeiende verhalen zullen de vaak spectaculaire beelden vergezellen! Hieronder een
voorbeeld van één van de foto’s, de 7 cm
kleine amethistboself.

UTRECHT-STAD
Coördinatiegroep zoekt uitbreiding!
Na het recente vertrek van één lid van de
coördinatiegroep Utrecht-stad zijn wij op
zoek naar versterking. Het komend jaar willen wij ons richten op het verzorgen van excursies, reageren op vragen van buitenaf en
het voorbereiden van een nieuwe cursus
Vogelherkenning, te houden in het voorjaar
van 2015. Lijkt het je leuk om hier met ons
aan te werken, dan ben je van harte welkom. Voor vragen kun je contact opnemen
met: Jeroen Steenbergen,
jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht..nl

Aanvang om 20.00 uur in het MEC, Natuurkwartier te Nieuwegein. Zaal open om 19.30
uur.
Zondag 14 december

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, telefoon 0302420465 of minstens 3 dagen tevoren via:
jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl.

Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse en
Zeeuwse eilanden

De excursie begint bij de Hellegatsplaten
om te gaan zoeken gaan naar de slechtvalk
en ganzen. Daarna wordt de weg vervolgd
op Goeree-Overflakkee langs diverse haventjes 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

Zondag 12 oktober

Texel

Op zondag 12 oktober bezoeken we het eiland Texel. In het weekend van 11 en 12
oktober vindt het Dutch Birding Vogelweekend plaats, waardoor er veel vogelaars op
het eiland zijn en er vaak veel leuke soorten
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gevonden worden. We hopen daar van mee
te kunnen genieten. We vertrekken om 6.30
vanaf Galgewaard en zullen pas later op de
dag terug zijn. Maximaal 16 deelnemers .

VECHTPLASSEN
Graag altijd vooraf aanmelden voor excursies in verband met vervoer en maximum
aantal deelnemers (20).

Zondag 16 november

Mystery-excursie

Wij willen iets nieuws uitproberen: een mystery-excursie. Afhankelijk van waar het vogelaanbod aantrekkelijk is, bepalen we op
het laatste moment de bestemming. We
vertrekken om 8 uur bij stadion Galgewaard
en zullen aan het eind van de middag terug
in Utrecht zijn.

Zondag 12 oktober

Ochtend/wandelexcursie IJmuiden Zuidpier
en omgeving onder leiding van Richard Pieterson.

De vogeltrek is nog in gang en wie weet
wat we tegenkomen. We denken aan doortrekkende ijsgorzen, strandleeuweriken, kepen, lijsters, waaronder beflijster, roodborsttapuiten, etc. Langs de Zuidpier hebben we kans op zeekoet/alk, pijlstormvogels, jagers, jan-van-genten, dwergmeeuwen en drieteenmeeuwen en duikers.
Steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers zijn vaste prik.
Aanmelding uiterlijk vrijdag 10 oktober bij
Michael Kars, telefoon 0348-442118 of 0618095481(na 18.00 uur). De vertrektijd is
7.00 uur vanaf het kleine parkeerterrein bij
de voormalige brandweerkazerne aan het
Harmonieplein, thans studio van RTV Stichtse Vecht, in Maarssen.
De autokosten bedragen € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Vrijdag 21 november

Oostvaardersplassen

Uiteraard zullen we op zoek gaan naar zeearenden, maar ook proberen we de ruigpootbuizerd, wilde zwanen, klapekster en
andere leuke soorten te zien te krijgen. We
vertrekken om 8 uur bij stadion Galgewaard
en zijn aan het eind van de middag terug.

Productieschema de Kruisbek
nummer

kopij

verschijnt

2014-5
2015-1
2015-2
2015-3

5
5
5
5

eind
eind
eind
eind

okt.
jan.
mrt.
mei

Dinsdag 16 december

november
februari
april
juni

Lezing Wieringermeer (kleine zwanen) door
Wim Thijsse

Deze lezing wordt gehouden in ’t Trefpunt,
Kerkweg 21 in Maarssen (dorp).
De aanvang is 20.00 uur.
Graag vooraf aanmelden bij Cora Kuiper
0294-231768 (na 18.00 uur).
Leden betalen € 2,00 p.p., niet-leden (ook
uit een gezin waarvan er één lid is) betalen
€ 4,00.
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