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Voor deelname aan de excursies s.v.p. ui-
terlijk 48 uur van te voren aanmelden per e-
mail: rdewaal52@gmail.com of bellen naar 
René de Waal, 06-49121619 (na 18.00 uur). 
Op de afdelingssite kunt u meer informatie 
vinden die voor elke excursie zal worden 
vermeld (www.vogelwacht-utrecht.nl.) 
 
Zaterdag 6 september 
Hilversumse Bovenmeent 
Vertrek: 7.30 uur, terug ca. 15.00 uur.  
Vertrek vanaf CNME Schothorst. 
Aanmelden bij René de Waal,  
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl. 
 
Vrijdag 10 – zondag 12 oktober 
Weekendexcursie naar Zeeland 
Nadere informatie volgt. 
Aanmelden bij René de Waal:   
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl. 

 

 
 
Helaas geen bericht over activiteiten ont-
vangen. 
 
 

 
 
Voor deelname aan excursies dient u zich 
op te geven bij Sjef ten Berge, 0343-414531 
of sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl. 
Mocht een excursie wegens slechte weers-
omstandigheden afgezegd worden, kijk dan 
op www.vogelwachtutrecht.nl onder afd. 
Driebergen/Doorn, mogelijk staat daar een 
nieuwe datum voor die excursie vermeld. 
 
Zaterdag 5 juli 
Auto-/wandelexcursie Amerongse Boven-
polder-west, Amerongen platform, Palmers-
waard, 8.00 ~ 13.00 uur 
De zomerse moerassen en slikranden in de 
uiterwaarden van de Rijn zijn samen met de 
meidoornstruiken, hooilanden en in de buurt 
grazend vee een voedselrijke omgeving. 
Steltlopertjes, viseters, enkele eendensoor-
ten en plevieren zijn naast zangvogels zeker 
aanwezig. We gaan wandelingen van één 
en in de Palmerswaard van twee uur ma-
ken. Met enig geluk krijgen we misschien 
een ijsvogel in de kijker. 
Vertrek: 8.00 uur Doorn (na afspraak, 0343-
414531 of e-mail) parkeerterrein AH tegen-
over het nieuwe gemeentekantoor. 
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten 
Cate/Maria Veeken.  
Kosten: € 3,50 p.p. (afrekenen met de 
chauffeur)  
 
Zaterdag 13 september 
Auto-/wandelexcursie Zuidpier IJmuiden 
(zeevogels), 8.00 ~ 13.00 uur 
Deze excursie staat vooral in het teken van 
de zeetrek. De zuidpier reikt hemelsbreed 
bijna twee kilometer de zee in. De verre en 
nabije trek is vanaf de kop van de pier beter 
dan waar ook zichtbaar. In deze vroege 
herfstfase zijn zwarte zee-eend, jan-van-
gent en verschillende sternsoorten te zien. 
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Daarnaast kunnen er op en tussen de ste-
nen strandlopers foerageren. Met wind uit 
de westhoek komt de trek dichter bij de 
kust. 
Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak, 
0343-414531 of e-mail) parkeerterrein naast 
de brandweercentrale aan de Bosstraat.  
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten 
Cate/Maria Veeken.  
Kosten: €  9,50 p.p. (afrekenen met de 
chauffeur). 
 
Zondag 5 oktober 
Auto-/wandelexcursie Pampushaven, Lepe-
laarsplassen, 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 Hol-
landse 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 ge-
bruik 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 Lepe-
laarsplassen vormen een beschutte plaats 
voor eenden en zilverreigers en liggen iets 
oostelijker dan de dijk.  De langste wande-
ling is twee kilometer v.v. 
Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak, 
0343-414531 of e-mail) parkeerterrein naast 
de brandweercentrale aan de Bossstraat. 
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten 
Cate/Maria Veeken.  
Kosten: €  7,50 p.p. (afrekenen met de 
chauffeur). 

 
 

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN

De coördinatiegroep Nieuwegein/IJsselstein 
is dringend op zoek naar versterking van 
het team. In maart 2014 zijn twee coördina-
tiegroepsleden afgetreden. Om de activitei-
ten voort te kunnen zetten, zoeken wij één 
of meer personen die tijd hebben om ons bij 
te staan. Te denken valt aan het mede or-
ganiseren van excursies, thema-avonden, 
contacten met organisaties, adviezen en 
projecten. 

Draagt u de Vogelwacht een warm hart toe 
en heeft u belangstelling om mee te doen in 
de coördinatiegroep? Neem dan contact op 
met Monique Kersten, tel. 030-6050628 
of moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl. 
 
Aanmelding voor excursies i.v.m. de auto-
bezetting tot uiterlijk 24 uur voor de excur-
sie, tenzij anders vermeld,  
bij Monique Kersten, tel. 030-6050628 of 
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl,. 
 
Zaterdag 4 oktober 
Euro/World Birdwatchday, Vreeswijk/Voor-
haven 
Jaarlijks worden er in het eerste weekend 
van oktober in Europa door Birdwatch vo-
geltrektellingen georganiseerd. In Neder-
land wordt dit door de Vogelbescherming 
gecoördineerd. De afdeling Nieuwegein/IJs-
selstein doet hier ieder jaar aan mee. We 
gaan tellen bij de bunker aan de Voorhaven 
bij de Lek bij Vreeswijk. Vanaf deze plek 
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 Vogel-
bescherming doorgestuurd.  
Aanvang: 7.00 uur. Geen kosten. 

mailto:moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl
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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 wel-
kom.  

Voor vragen kun je contact opnemen met: 
Jeroen Steenbergen, 

 jeroensteenbergen@ vogelwacht-utrecht.nl. 
 

Zondag 24 augustus 
Kop van Noord-Holland 
We brengen een bezoek aan de kop van 
Noord-Holland. We beginnen bij Camper-
duin waar we gaan kijken of er vogels over 
zee vliegen. Er is kans op jan-van-gent en 
wie weet een vale pijlstormvogel. Daarna 
gaan we in de omgeving op zoek naar plek-
ken die leuke vogels opleveren. Dit kunnen 
onder water gezette bollenveldjes zijn of 
een terrein in de duinstreek. We vertrekken 
om 7.00 uur bij stadion Galgewaard. 
 
Zondag 14 september 
Gebieden langs de Lek 
We bezoeken vandaag enkele gebieden 
langs de Lek, zoals de uiterwaarden bij 
Everdingen, de Amerongse Bovenpolder en 
(wellicht) de Blauwe Kamer. Rond deze tijd 
is er altijd kans op een visarend, en wie 
weet wat nog meer. We vertrekken om 8.00 
uur bij stadion Galgewaard. 

Deelname aan excursies graag vooraf mel-
den bij: Jeroen Steenbergen, tel. 030-
2420465 of minstens 3 dagen van tevoren 
per e-mail: jeroensteenbergen@vogelwacht-
utrecht.nl  

UTRECHT-STAD

 

 
 

VECHTPLASSEN

Graag altijd vooraf aanmelden voor excur-
sies in verband met vervoer en maximum 
aantal deelnemers (20). 
 
Vrijdag 27 juni 
Avond/wandelexcursie nachtzwaluwen 
In navolging van het succes van twee jaar 
geleden staat deze excursie ook dit jaar op 
het programma. We gaan met Bert van 
’t Holt op stap op de Leusderheide om 
nachtzwaluwen en andere nachtvogels te 
zien en te horen. Bert kent het gebied op 
zijn duimpje.  
De Leusderheide is een van de weinige 
plaatsen in de provincie waar nachtzwalu-
wen voorkomen.  
Wellicht zien en horen we ook ransuilen en 
houtsnippen. Twee jaar geleden gaven de 
nachtzwaluwen een ware show, dus mis het 
niet en meld u snel aan. De deelname is 
beperkt (maximaal 20). 
Aanmelding graag uiterlijk woensdag 25 juni 
bij Gerhard Overdijkink, tel. 0346-563749  
(na 18.00 uur).  
De vertrektijd is 21.00 uur vanaf het par-
keerterrein op het Harmonieplein in Maars-
sen (bij de voormalige brandweerkazerne, 
thans studio van RTV Stichtse Vecht). De 
autokosten bedragen € 4,50. Graag gepast 
betalen aan de chauffeur. 
 
 
 
 

mailto:jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
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Zondag 31 augustus 
Dag/auto-excursie Rondje IJsselmeer (the-
ma: sterns, vooral reuzenstern) 
We hebben dit keer een excursie in de zo-
mer en wel langs de Friese IJsselmeerkust, 
het Balgzand en eventueel, als de tijd het 
toelaat, ondergelopen bollenvelden in de 
kop van Noord-Holland. Het thema van 
vandaag is sterns. Bij de Mokkebank of de 
Workummerwaard hopen we de fraaie reu-
zensterns te kunnen zien, alsook visdieven. 
Misschien huizen er wel enkele flamingo’s. 
Bij het Balgzand verwachten we vele zwarte 
sterns en mogelijk een witvleugelstern er-
tussen. Noordse sterns en dwergsterns be-
horen ook tot de mogelijkheden. Bij de bol-
lenvelden hopen we met zeer veel geluk 
nog een lachstern te zien, maar het kan zijn 
dat we daarvoor al te laat in het seizoen 
zijn. Verder hebben we deze dag kans op 
vele steltlopers bij het Balgzand en de bol-
lenvelden en ruiende eenden, zwanen en 
futen op het IJsselmeer. Excursieleider Bert 
van Dillen zal trachten u zoveel mogelijk te 
laten zien. 
Aanmelding graag uiterlijk vrijdag 29 augus-
tus bij Bert van Dillen, tel. 0346-566386 of 
06-11925132 (na 18.00 uur). 
De vertrektijd is 7.00 uur vanaf het parkeer-
terrein op het Harmonieplein in Maarssen 
(bij de voormalige brandweerkazerne, thans 
studio van RTV Stichtse Vecht). De autokos-
ten bedragen € 16,50. Graag gepast betalen 
aan de chauffeur. 
 
Zaterdag 20 september 
Ochtend/wandelexcursie Westbroekse Zod-
den/Bert Bospad: op zoek naar de visarend 
In de Westbroekse Zodden is het moeras-
boslandschap nog volop te bewonderen. Als 
we de natuur haar gang laten gaan, zou al-
les dichtgroeien tot een groot moerasbos 
van elzen en wilgen. De Westbroekse Zod-
den is deels opengesteld. Er loopt een mooi 
wandelpad (Bert Bospad) door moerasbos 

en langs trilvenen en rietlanden. We gaan 
daar onder leiding van Gerhard Overdijkink 
een kijkje nemen. 
Vorig jaar september lieten de visarenden 
zich goed bekijken! Daarnaast zagen we 
toen ook soorten als torenvalk, boomvalk, 
paapje, purperreiger, sperwer, bruine kie-
kendief, watersnip, visdief en grote zilver-
reiger.  
Aanmelding uiterlijk donderdag 18 septem-
ber 2013 bij Gerhard Overdijkink, tel. 0346-
563749. De vertrektijd is 8.30 uur.  
Let op: we verzamelen bij de ingang van 
het Bert Bospad in Westbroek (ingang te-
genover Kerkdijk 85).  
 
Zondag 12 oktober 
Ochtend/wandelexcursie IJmuiden Zuidpier 
en omgeving o.l.v. Richard Pieterson 
De vogeltrek is nog in gang en wie weet 
wat we tegenkomen. We denken aan door-
trekkende ijsgorzen, strandleeuweriken, ke-
pen, lijsters, waaronder beflijster, rood-
borsttapuiten, etc. Langs de Zuidpier heb-
ben we kans op zeekoet/alk, pijlstormvo-
gels, jagers, jan-van-genten, dwergmeeu-
wen en drieteenmeeuwen en duikers. 
Steenlopers, paarse strandlopers en oever-
piepers zijn vaste prik. 
Aanmelding uiterlijk vrijdag 10 oktober bij 
Michael Kars, tel. 0348-442118 of  
06-18095481 (na 18.00 uur). 
De vertrektijd is 7.00 uur vanaf het kleine 
parkeerterrein bij de voormalige brand-
weerkazerne aan het Harmonieplein, thans 
studio van RTV Stichtse Vecht, in Maarssen.  
De autokosten bedragen € 7,00. Graag ge-
past betalen aan de chauffeur.  
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