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Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij 
René de Waal via het e-mailadres: 
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl, of via 
telefoonnummer 06-49121619 (na zes uur). 
 
Vrijdag 19 december 2014 
Uilenexcursie Den Treek 
Afgelopen jaar kon deze traditionele excur-
sie 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 weer laten horen. 
We verzamelen om 21.30 uur bij restaurant 
Bavoort in Leusden, aan het begin van de 
Treekerweg.  
 
Zaterdag 17 januari 2015 
Excursie Waterland en IJsselmeer 
Wij bezoeken vandaag per auto het gebied 
ten noorden van Amsterdam. Waar we pre-
cies terechtkomen is nog een verrassing; we 
laten ons leiden door informatie die we op 
termijn over de omgeving verzamelen. Te 
denken valt o.a. aan het Ilperveld, Kinsel-
meer en Uitdammerdiep. De nadruk zal lig-
gen op de watervogels, die ongetwijfeld in 
groten getale aanwezig zullen zijn. 
We vertrekken per auto om 08.00 uur van 
het CNME Schothorst. 
 
Februari t/m mei 2015 
Vogelwacht Amersfoort geeft in deze perio-
de een vogelherkenningscursus (zie ook pa-
gina’s 24 en 25 van deze Kruisbek). Tijdens 
een viertal cursusavonden worden achter-
eenvolgens wintergasten, determinatie en 
herkenning, weidevogels en zangvogels be-
handeld. Aansluitend bij elke cursusavond 
wordt een excursie gehouden om het ge-
leerde in praktijk te brengen.  De cursus is 
bedoeld voor beginners, dus (voor)kennis 
van vogels is niet vereist. De cursus wordt 

op woensdagen gehouden in het leslokaal 
van het CNME Schothorst. De excursies zijn 
op zaterdag. 
Data avonden: 11-2, 18-3, 15-4 en 20-5. 
Data excursies: 14-2, 21-3, 18-4 en 30-5. 
De kosten bedragen € 40,00. 
Uitgebreide informatie over de cursus kunt 
u vinden op de website van vogelwacht 
Utrecht. 
Informatie en opgeven bij René de 
Waal:  renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl 
 
 

 
 
Zondag 6 december 2014 
Ochtendexcursie camping “De zeven linden” 
Op camping “De zeven linden”, Zevenlin-
denweg 4, 3744 BC Baarn, is het in de win-
ter goed vogelen. Er is een goede kans op 
behoorlijke aantallen kruisbekken, appelvin-
ken, kepen en vinken. En natuurlijk zijn er 
ook andere vogels aanwezig. We starten om 
9 uur bij de ingang van de camping. De 
camping wordt op de Hilversumse Straat-
weg (tussen Hilversum en Baarn) met bor-
den aangegeven.  
Opgave tot en met 4 december bij  
renealkema@vogelwacht-utrecht.nl 
of 0346-213334.  
 
Zondag 25 januari 2015 
Wintergasten langs de Lek (en Rijn) 
We beginnen direct vanaf de Hagesteinse 
stuw met het speuren naar ganzen en een-
den. Daarna rijden we over de Lekdijk rich-
ting Culemborg en de Amerongse Boven-
polder en blijven de uiterwaarden en de ri-
vier(en) afspeuren naar nog meer ganzen 
en eenden en - bij een milde winter - naar 
overwinterende wulpen en kievieten. En wie 
weet treffen we een hele vroege grutto. We 
rijden door tot de tijd het toelaat.  
We starten om 9 uur en zijn terug om 15.00 

DE BILT/ZEIST
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uur bij de parkeerplaats van “De Biltse 
Hoek” (De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt). De 
benzinekosten worden gedeeld. 
Opgave tot en met 23 januari bij  
renealkema@vogelwacht-utrecht.nl 
of 0346-213334.  
 
Zaterdag 21 maart 2015 
Wavershoek 
Op de eerste dag van de lente gaan we in 
de Wavershoek (in de buurt van Vinkeveen) 
kijken en luisteren naar echte lentevogels 
als de grutto, de boerenzwaluw, de gele 
kwikstaart en de tjiftjaf. We vertrekken om 
8 uur en zijn rond 13 uur weer terug bij de 
parkeerplaats van “De Biltse Hoek” (De Hol-
le Bilt 1, 3732 HM De Bilt). De benzinekos-
ten worden gedeeld.  
Opgave tot en met 19 maart bij  
renealkema@vogelwacht-utrecht.nl 
of 0346-213334.  
 
 

 
 
Voor deelname aan excursies dient u zich 
op te geven bij Sjef ten Berge, tel. 0343-
414531 of per e-mail:  
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl. 
Mocht een excursie wegens slechte weers-
omstandigheden afgezegd worden, kijk dan 
op www.vogelwachtutrecht.nl: 
mogelijk staat daar - onder afd. Drieber-
gen/Doorn - een nieuwe datum voor die ex-
cursie vermeld. 
 
Zaterdag 17 januari 2015 
Brouwersdam/ Goeree/ Schouwen 
Dag-auto/wandelexcursie van 8.00 tot 18.00 
uur.  
De winter is in de Zeeuwse en Zuid-
Hollandse Delta doorgaans minder heftig en 
dat maakt deze omgeving samen met het 
vele open water tot een aantrekkelijke ver-

blijfplaats voor vogelsoorten die net op het 
randje van de winter willen vertoeven. Bij 
eb lozen de spuisluizen in de Brouwersdam 
het overtollige water en dan is er in de zee 
ervoor grote belangstelling van soorten die 
wel een visje lusten. De inlagen van Schou-
wen en misschien de zeekant bij Kwade 
Hoek en Stellendam blijken ook soms ver-
rassingen te herbergen. 
Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 
0343-414531 of e-mail) P-terrein naast de 
brandweercentrale.  
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten 
Cate/Maria Veeken.  
Kosten: €  19,00 p.p. (afrekenen met de 
chauffeur) 
 

 
 
In maart 2014 zijn twee leden van de coör-
dinatiegroep afgetreden. De overgebleven 
coördinatoren, Monique Kersten en Hans 
Verdouw, laten weten dat ze om alle activi-
teiten voort te zetten, echt zitten te sprin-
gen om twee of vier handen extra. Wat is er 
allemaal te doen? Denk aan het mede orga-
niseren van excursies, thema-avonden, con-
tacten met organisaties, adviezen en projec-
ten. 

Draag je de Vogelwacht Utrecht, en de af-
deling Nieuwegein/IJsselstein in het bijzon-
der,  een warm hart toe en heb je belang-
stelling om mee te doen in de coördinatie-
groep? Neem dan contact op met Monique 
Kersten, tel. 030-6050628 of stuur een mail:  
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl. 
 
Aanmelding voor excursies i.v.m. de auto-
bezetting tot uiterlijk 24 uur voor de excur-
sie tenzij anders vermeld Monique Kersten: 
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl, tel. 
030-6050628. 

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN 

DRIEBERGEN/DOORN
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Zondag 14 december 2014 
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 
programma kan worden aangepast aan de 
waarnemingen van dat moment. 
Excursieleider: Wilco Stoopendaal. 
Vertrek om 7.30 uur bij ’t Veerhuis.  
De kosten bedragen € 15,00 (op basis van 
volle auto’s). 
 
Zaterdag 17 januari 2015 
Midwintertelling watervogels 
In verschillende landen wordt er in dit 
weekend geïnventariseerd op het voorko-
men van watervogels. De afdeling Nieuwe-
gein wil weer een beeld krijgen van de po-
pulatie en zal de verschillende eenden-, 
ganzen- en zwanensoorten gaan tellen.  
Coördinatie: Wilco Stoopendaal.  
Vertrek om 9.00 uur op de fiets (route on-
geveer 25 km) vanaf de Nedereindseweg bij 
ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2). 
 
 
 
 
 

Zondag 18 januari 2015 
Kleine rietganzen; dag/auto-excursie Zuid-
west Friesland 
De zuidwesthoek van Friesland is 's winters 
de bakermat van deze mooie ganzensoort. 
Een groot deel van de wereldpopulatie be-
vindt zich dan op de malse graslanden in de 
polders tussen meren als de Fluessen, de 
Oudegaaster Brekken, het Grote Gaastmeer 
en het Hisse- en Piekemeer. Ruwweg tussen 
Sneek, Heeg, Oudega (Wymbritseradeel), 
Bolsward en Workum. Bij het kleine plaatsje 
Sandfirden heb je 's winters kans om groe-
pen kleine rietganzen aan te treffen. In dit 
ganzen-gedooggebied zijn de ganzen door-
gaans rustig te bekijken en bij goed licht 
ook mooi te fotograferen. Een bezoek aan 
de vogelkijkhut-plasdras-Oudega, dat de 
vorm heeft van een slakkenhuis, staat ook 
op ons programma. De invulling van de dag 
laten we verder over aan onze excursieleid-
ster.  
Excursieleidster: Ellen de Dreu (lid) en co-
ördinatiegroep. 
Vertrek om 7.30 uur bij de Blokhoeve.  
De kosten bedragen € 15,00 op basis van 
vier personen per auto. 
 
Zaterdag 7 februari 2015 
Roofvogeltelling 
Jaarlijks wordt er in deze periode een roof-
vogeltelling georganiseerd. Het gebied zal 
worden uitgekamd op jagende en rustende 
roofvogels zoals buizerd, sperwer en toren-
valk. Wellicht wordt ook een van de schaar-
sere soorten zoals smelleken, slechtvalk, 
blauwe kiekendief of havik gezien. Doel van 
de telling is een vergelijking te kunnen ma-
ken met voorgaande jaren. Ook kan zo de 
winterpopulatie van elke soort vastgesteld 
worden.  
Coördinatie: Michiel van Vliet. 
Vertrek om 9.00 uur op de fiets (route on-
geveer 25 km) vanaf de Nedereindseweg bij 
ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2).  
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Donderdag 19 februari 2015 
Lezing “De veelzijdige Algarve” door Henk 
Tromp 
De Algarve, aan de zuidkust van Portugal, 
strekt zich uit van Cabo de Sao Vincente als 
uiterste westpunt tot de aan Spanje gren-
zende rivier de Guadiana in het oosten. De-
ze kust kent een grote variatie aan land-
schappen van strand, duinen, moerassen en 
zoutpannen tot grillige rotsformaties en klif-
fen. Het achterland is heuvelig met struik-
gewas en amandel- of olijfboomgaarden.  
Hoewel de Algarve druk door toeristen 
wordt bezocht, heeft het de natuurliefheb-
ber veel te bieden op het gebied van flora 
en fauna. Vooral waad- en kustvogels vin-
den hier voldoende leefruimte en voedsel, 
zowel als broedvogel of als overwinteraar 
en doortrekker naar Afrika. Te noemen val-
len o.a. flamingo’s, steltkluten, lepelaars, 
kleine zilverreigers, kleine plevieren en 
strandplevieren en vele strandlopersoorten. 
In het voorjaar is de flora overweldigend in 
bloei met veel cistus-soorten, orchideeën, 
klaprozen, lupines en kamillesoorten.  
In deze lezing maken we kennis met de na-
tuur in zowel het voorjaar als het najaar, de 
beste tijd om de Algarve te bezoeken en te 
genieten van de veelzijdigheid van het kust-
landschap en het rustige achterland met zijn 
rustieke dorpjes. Als natuurfotograaf kom je 
hier volledig aan je trekken als het gaat om 
de vogels en diversiteit van de kustlijn met 
zijn unieke flora. Ik heb er in ieder geval na 
twee reizen in het voorjaar en twee in het 
najaar nog geen genoeg van. Het ontdek-
ken van nieuwe boeiende onderwerpen in 
de natuur houdt mijn passie voor de natuur-
fotografie al jaren levendig. 
Aanvang om 20.00 uur in het MEC, Natuur-
kwartier te Nieuwegein. Zaal open om 19.30 
uur. 
 
 

 
Dinsdag 3 maart 2015 
Algemene Ledenvergadering 
Alle leden van de afdeling ontvangen nog 
een uitnodiging met de agenda en de notu-
len van de jaarvergadering van 2014. 
De aanvang is 19.30 uur in het Milieu Edu-
catief Centrum in het Natuurkwartier in 
Nieuwegein; de zaal is open vanaf 19.00 
uur. 
 
Zaterdag 7 maart 2015 
Gereedmaken oeverzwaluwwand 
Voordat het broedseizoen van de oeverzwa-
luw begint, wil de afdeling Nieuwegein de 
nestgaten van de oeverzwaluwwand aan de 
Nedereindse Plas schoonmaken en bijvullen. 
Ook zijn er maai- en snoeiwerkzaamheden. 
De werkzaamheden beginnen om 9.00 uur 
en duren tot ca. 12.00 uur. Zoals bekend 
maken vele handen licht werk, dus wie een 
ochtendje in de natuur actief wil zijn en een 
bijdrage wil leveren aan de bescherming 
van de oeverzwaluw, is van harte welkom.  
Opgeven kan bij Gerrie Abel, tel. 030-
6889447. 
Het verdient aanbeveling om laarzen en 
tuinhandschoenen mee te nemen. Voor het 
overige gereedschap wordt gezorgd. 
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Deelname aan excursies graag vooraf mel-
den bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-
2420465 of minstens 3 dagen van tevoren:  
jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht..nl. 
  
Coördinatiegroep zoekt uitbreiding! 
Na het recente vertrek van één lid van de 
coördinatiegroep Utrecht-stad zijn wij op 
zoek naar versterking. Het komend  jaar wil-
len wij ons richten op het verzorgen van ex-
cursies, 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: 
jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht..nl.  
 
Zondag 4 januari 2015 
Dag/auto-excursie Zuidpier IJmuiden 
We openen het nieuwe vogeljaar met onze 
traditionele “nieuwjaarsduik” op de Zuidpier 
van IJmuiden. We gaan daar op zoek naar 
soorten als kuifaalscholver, paarse strandlo-
per en roodkeelduiker. Afhankelijk van wat 
er daar te zien is, bezoeken we mogelijk 
nog een gebied in de omgeving. We ver-
trekken om 8 uur vanaf stadion Galgewaard 
en zullen aan het eind van de middag terug 
zijn.  
 
Zondag 8 februari  2015 
Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse Delta 
In de omgeving van Goedereede zoeken we 
de brandganzen af op zoek naar roodhals-
ganzen of afwijkende rotganzen. Langs de 
Brouwersdam zoeken we naar roodkeel- en 
parelduikers, kuifduikers en ijseenden, in de 
Prunjepolder bij Zierikzee naar rotganzen, 
kleine zilverreigers en steltlopers. We ver-

trekken om 7 uur vanaf stadion Galgewaard 
en zullen aan het eind van de middag weer 
in Utrecht zijn.  
 
 

 
 
Graag altijd vooraf aanmelden voor excur-
sies in verband met vervoer en maximum 
aantal deelnemers (20). 
 
Dinsdag 16 december 2014 
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. 
Aanmelding uiterlijk zondag 14 december 
2014  bij Cora Kuiper, tel. 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. 
 
Zondag 18 januari 2015 
Dagexcursie Zuid-Hollandse eilanden, Zee-
land (Brouwersdam)  
Richard Pieterson en Michael Kars nemen 
ons mee naar deze vogelgebieden waar in 
deze tijd veel winter- en watervogels te zien 
zijn. De Kaspische plevier zou mooi zijn en 
ook ijseenden kunnen we verwachten. IJs 
en weder dienende, dat spreekt voor zich. 
Afhankelijk van de omstandigheden wordt 
pas op het laatste moment bepaald welke 
gebieden bezocht gaan worden. 
Aanmelding uiterlijk vrijdag 16 januari 2015 
bij Michael Kars, tel. 0348-442118 of 
06-18095481 (na 18.00 uur). 
De vertrektijd is 8.00 uur vanaf het kleine 
parkeerterrein bij de voormalige brand-
weerkazerne aan het Harmonieplein, thans 
studio van RTV Stichtse Vecht, in Maarssen.  
De autokosten bedragen € 16,50. Graag 
gepast betalen aan de chauffeur.  

VECHTPLASSEN

UTRECHT-STAD
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Vrijdag 6 februari 2015   
Avondexcursie bosuilen  
Omdat het nog niet 100% zeker is dat 
deze excursie op 6 februari zal plaats-
vinden, raden wij aan om tegen die 
tijd de agenda op de website te raad-
plegen.  
Het is sowieso leuk om onze website 
te bezoeken! 
De afdeling Vechtplassen organiseert deze 
avond in nauwe samenwerking met het IVN, 
afdeling Vecht & Plassengebied. 
In het park van Kasteel De Haar komen 
bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is 
de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en 
valt er te genieten van de geluiden 
die de uilen onderling maken om hun eigen 
territorium te beschermen. Ook leuk 
voor kinderen.  
Aanmelding uiterlijk dinsdag 3 februari  bij 
Gerhard Overdijkink, tel. 0346-563749  (na 
18.00 uur).  
We verzamelen vrijdag 6 februari om 20.00 
uur bij het Emmausgebouw, Eikstraat 14 in 
Haarzuilens. Er wordt gestart met een uilen-
lezing en vervolgens gaan we het bos in om 
de uilen te spotten en te horen. Auto’s 
graag parkeren op het parkeerterrein van 
restaurant “De Vier Balken”, Brinkstraat 3 
Haarzuilens. 
Aan deze excursie zijn geen kosten verbon-
den. 
 
 
Zondag 15 februari 2015 
Dag/auto-excursie Noord-Holland (Wierin-
gen, Balgzand, Hondsbossche Zeewering 
e.o.) 
We gaan vandaag wintervogels kijken in de 
kop van Noord-Holland. In de Wieringer-
meer verblijven ’s winters veel riet- en rot-
ganzen maar ook wilde en kleine zwanen. 
De Zuiderhaven bevat veel eenden en bij 
Gemaal Leemans kunnen we met veel geluk 

de ijsvogel zien. In de Noorderhaven en het 
aangrenzende Breehornwad is er kans op 
kuifduiker, geoorde fuut, zaagbekken en 
veel steltlopers die op hun beurt weer 
slechtvalken aantrekken. Soms overwinte-
ren er ook velduilen. Met hoog water kun-
nen we bij het Balgzand vele steltlopers zien 
en misschien een jagende smelleken. 
Bij de Hondsbossche Zeewering speuren we 
naar zeevogels als jan-van-gent, zwarte 
zee-eenden en roodkeelduikers. Op de pie-
ren kunnen we o.a. steenlopers verwachten. 
De plasjes van de Putten herbergen ook 
veel vogels en in de Pettemer- en Harger-
polder gaan we op zoek naar de dwerggan-
zen. Kortom, vandaag kunnen we veel vo-
gelsoorten zien. 
Aanmelding uiterlijk vrijdag 13 februari 
2015 bij Bert van Dillen, tel. 0346-556386 of 
06-11925132 (na 18.00 uur).  
De vertrektijd is 7.15 uur vanaf de (voorma-
lige) brandweerkazerne aan het Harmonie-
plein in Maarssen.  
De autokosten bedragen € 15,00. Graag 
gepast betalen aan de chauffeur. 
 

 
 
 

Productieschema de Kruisbek 

nummer kopij verschijnt 
2015-1 
2015-2 
2015-3 
2015-4 
2015-5 

5 jan. 
5 mrt. 
5 mei 
5 aug. 
5 okt. 

eind februari 
eind april 
eind juni 
eind september 
eind november 


