
EXCURSIEPROGRAMMA VWG ALPHEN  - JANUARI-JULI 2023 

 

Zondag 15 januari  Zuid-Hollandse eilanden en Brouwerdam 

08.00 – 17.00 uur (Martijn) 

Traditioneel beginnen we het jaar op de Zuid-Hollandse eilanden en de Brouwersdam. Vanaf het 
moment dat we de Haringvliet oversteken, kunnen we volop genieten van vele verschillende vogels. 
De haven van Stellendam en de Kwade Hoek staan garant voor zaagbekken en grote groepen 
steltlopers. Vervolgens duiken we de polders in, waar we duizenden ganzen zien. Natuurlijk proberen 
we er een bijzonderheid als een roodhalsgans uit te halen, maar de massale aantallen zijn al 
indrukwekkend. Bij de Brouwersdam kijken we uit over zee en zien o.a. brilduiker, zwarte zee-eend, 
roodkeelduiker en ijseend maar ook zeehonden laten zich vaak van dichtbij bewonderen.  
 

 
Roodkeelduiker              IJseend 

Zondag 5 februari  Zeeuwse eilanden 

08.00 – 17.00 uur (Martijn) 

De vorige excursie sloten we af bij de Brouwersdam, ditmaal beginnen we hier. Omdat er vaak veel 
vogels (en meestal ook zeehonden) te zien zijn, is het geen straf om hier nog eens te gaan kijken. 
Baltsende brilduikers, zee-eenden en met wat geluk een zeldzaamheid als een ijsduiker of zwarte 
zeekoet. We rijden door naar de Zeeuwse eilanden en komen al snel langs Plan Tureluur, een enorm 
natuurgebied rondom de doorlopende weg. Duizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden 
dicht bij elkaar in een schitterend brak watermoeras. Ook de omgeving van de Schelpenhoek is zeker 
de moeite waard met goede kans op ijsvogel en rovers als blauwe kiekendief. We rijden langs de 
zuidkant van Schouwen, langs de prachtige inlagen richting werkeiland Neeltje Jans en nemen ook 
hier nog even een kijkje. 
 

 
Kleine zilverreiger              Blauwe kiekendief 



Zondag 26 februari  Limburgse verrassingen   

06.30 – 20.00 uur (Martijn) 

Op naar het zuiden! Een lange dag, maar ook een dag met een aantal leuke soorten. In het vroege 
voorjaar is er in de bossen van Midden - en Zuid-Limburg een goede kans op soorten als de middelste 
bonte specht en kortsnavelboomkruiper. Vaak zijn ook andere spechten te horen en/of te zien, want 
ze maken zich al volop klaar voor het voorjaar. Met wat geluk vinden we de appelvink en kruisbek. 
We houden ook de waarnemingen in de gaten voor evt. meldingen van grauwe gors, oehoe en 
misschien zelfs kraanvogeltrek die vaak tussen midden februari en begin maart plaats vindt.  
 

 
Geelgors          Kraanvogel 

 
 
Zondag 19 maart  Verrassingsexcursie 

08.00 – 17.00 uur (Stef) 

Er wordt in Nederland flink wat afgezocht naar vogels. Dagelijks zijn er dan ook volop  
vogelwaarnemingen die via waarneming.nl goed te volgen zijn. Vandaag zal waarneming.nl onze gids 
zijn. De dagen voor vertrek zullen we kijken in welk gebied flink wat verschillende vogelsoorten 
gemeld worden en wij zullen gaan proberen een aantal van deze soorten in de kijker te krijgen. 
Laat je verrassen!  

 

Grutto              

 

 

 

 

 



Zondag 16 april   Voorjaar in de Biesbosch 

08.00 – 17.00 uur (Stef) 

De Biesbosch is een schitterend natuurgebied op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland. De 
waterrijke omgeving is voor vele dieren erg aantrekkelijk. Ook de vogels maken dankbaar gebruik van 
de Biesbosch. Vanuit het riet en de bosjes klinkt volop vogelzang, want de broedperiode is 
aangebroken. We gaan op zoek naar steltlopers, eenden en zangvogels zoals de cetti`s zanger. Maar 
let goed op de lucht want ook vele roofvogels, zoals de zeearend en visarend doen regelmatig de 
Biesbosch aan. De overhangende takken moeten we zeker in de gaten houden, wellicht staan we oog 
in oog met een prachtige ijsvogel.  

              

 
Visarend               Cetti’s zanger 

 

Zondag 7 mei   Een dagje Texel 

06.45 – 20.00 uur (Martijn) 

Texel staat bekend als vogeleiland en vooral in het voor- en najaar weten vele vogels (en vogelaars) 
het eiland te vinden. Ook wij als vogelwerkgroep komen graag op Texel. Grote groepen kluten, bonte 
strandlopers, bontbekplevieren en grote sterns met visjes zorgen voor schitterende beelden. Ook de 
lepelaars en gele kwikstaarten krijgen de nodige aandacht. Met wat geluk vinden we ook de 
prachtige morinelplevieren die eind april en begin mei vrijwel altijd Texel aandoen op hun trek 
richting de broedgebieden. 
 

 
Gele kwikstaart              Grote stern 
 
 
 
 
 

 
 



Zondag 4 juni   Voornes Duin 

08.00 – 17.00 uur (Stef) 

Net ten zuiden van de drukte van de Europoort en de Maasvlakte vind je het prachtige natuurgebied 
Voornes Duin. Bij de Westplaat gaan we op zoek naar sterns en steltlopers en in de bosjes zijn 
zangvogels zoals grasmus, zwartkop en nachtegaal volop bezig met het voeren van de jonge vogels. 
Bij het Quackjeswater bevinden zich broedkolonies van lepelaar, blauwe reiger en kleine zilverreiger. 
Vanaf de uitkijkpunten heb je hier een mooi zicht op. Verder speuren we het water af, op zoek naar 
ijsvogel, geoorde fuut en diverse eendensoorten. 
 

Geoorde fuut        Lepelaar  

Zaterdag 1 juli   Nachtzwaluwexcursie  

19.00 – 01.00 uur (Stef) 

Maak op een mooie zomeravond kennis met één van de meest verborgen vogels van Nederland: de 
nachtzwaluw. Al wandelend door het mooie landschap genieten we van vogels als grote bonte 
specht, vliegenvanger en roodborsttapuit. Zodra het begint te schemeren moet je vooral goed 
luisteren en kun je al snel de bijzondere zang van de nachtzwaluw horen. Heb je die eenmaal 
gehoord, blijf dan even wachten. Met wat geduld komt de nachtzwaluw dan vaak vlak langs je heen 
vliegen. Een bijzondere ervaring!  
 

 
Nachtzwaluw              Grote bonte specht 

 
Inschrijven excursies: 
Ca. 1 - 1,5 week voor de excursie wordt nog een mail gestuurd met de aankondiging en kun je je 
aanmelden voor de betreffende excursie. Aanmelden kan via: vwgalphen@live.nl 
Geef hierbij ook aan of je kunt rijden of mee wilt rijden. Kosten van carpooling worden verdeeld over 
de deelnemers. 
 

mailto:vwgalphen@live.nl

