
2023 Vogeltochten samenwerkende vogelwerkgroepen Doetinchem

datum

begintijd 

vanaf 

vertrekpunt;

eindtijd bij 

vertrekpunt

gebied en omschrijving

za 28 jan 2023 8.00 - 16.00

Doetinchem, 

Carpoolplein bij 

Pedaleur

We bezoeken de randmeren bij Elburg en Kampen: Vossemeer en Drontermeer. Een onder 

vogelaars bekend gebied met zeer grote aantallen watervogels, o.a. Kleine- en Wilde 

Zwaan, Nonnetje en mogelijk Krooneend. Telescoop mee! Ter plaatse: 1uur later bij 

McDonalds Kampen (HV4M+VV Kampen). We rijden met de auto van plek naar plek.

(organisatie Guido van Haaften en Frank van Hagen)

zo 26 mrt 2023 8.00 - 12.00

Doetinchem, 

Carpoolplein bij 

Pedaleur

Vogelwandeling in het Deelerwoud. We wandelen door een gevarieerd bos en heidegebied. 

We zoeken naar de eerste broedvogels zoals Boomleeuwerik en de laatste wintergasten 

zoals Blauwe Kiekendief. Ter plaatse 1/2uur later op de parkeerplaats Delenseweg 

(3V6X+XG Deelen of 52.0627,5.899)

(organisatie Chris Briek en Frank van Hagen)

zo 23 apr 2023 7.00 - 14.00

Doetinchem, 

Carpoolplein bij 

Pedaleur

We fietsen rondom de Gelderse Waard ten zuiden van Zevenaar met bezoek aan de vele 

vogelrijke locaties en bezoeken we wellicht ook de nieuwe moerasgebieden. 

Ter plaatse: 1/2uur later op parkeerplaats bij natuurbad ‘De Breuly’, Breulylaan te Oud-

Zevenaar (W38F+54 Zevenaar)

(organisatie Wim van de Wal en Jeroen Hoveling)

12 mei t/m 14 mei

2023

Weekendexcursie naar Texel i.v.m. ons 40-jarig jubileum. Opgave is in principe reeds 

gesloten. Mocht je alsnog mee willen neem dan contact op via vogelwerkgroep@ivn-doij.nl 

(Organisatie Chris Briek, Jeroen Hoveling, Wim van de Wal)

za 17 jun 2023 6.00 - 21.00

Doetinchem, 

Carpoolplein bij 

Pedaleur

We bezoeken een aantal vogelgebieden in voornamelijk Oost-Groningen, zoals 

Finsterwolde, Dannemeer en Breebaart. Bekend vanwege de Witvleugel- en Witwangstern 

en broedende Grauwe Kiekendieven. Aan het eind van de dag gaan we ergens wat eten. 

(organisatie Guido van Haaften en Jeroen Hoveling)

za 28 okt 2023 9.00 - 14.00

Doetinchem, 

Carpoolplein bij 

Pedaleur

Een pittige wandeling in het Woold vlakbij Winterswijk, met mogelijk een bezoekje aan het 

Wooldse Veen. Via email wordt bekend gemaakt waar we ter plaatse verzamelen. 

(organisatie Frank van Hagen en Wim van de Wal)

Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek (https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/vogelwerkgroep)

Vogelwerkgroep KNNV Regio Doetinchem (www.knnv.nl/doetinchem)

We hebben tochten gekozen in gebieden die vlakbij liggen én in gebieden die wat verder weg zijn. Het zijn gebieden die erom bekend staan dat ze rijk 

zijn aan vogels. De tochten zijn gezellig en interessant, niet alleen voor de gevorderde vogelaar, maar ook voor de beginner. Samen met ervaren 

vogelliefhebbers leer je zo sneller de vogels waarnemen en herkennen, zowel op zicht als op geluid. 

Opgave voor de tochten op het (nieuwe) emailadres vogelexcursies@gmx.com, onder vermelding van naam en mobiel telefoonnummer; zet in het 

onderwerpveld de datum van de vogeltocht (of klik bij de excursie op de datum). Geef aan of je naar het vertrekpunt (carpoolplaats) komt of direct 

naar het gebied gaat. Vermeld of je met de auto komt, of je passagiers wilt meenemen of dat je graag wilt meerijden. We delen dan de autokosten 

(€0,25/km). Kijk 's ochtends voor het begin van de tocht in je mailbox (en eventueel spambox) of er wijzigingen zijn. 

Het is mogelijk dat de excursie afgelast wordt of dat het vertrekpunt overgeslagen wordt.

Voor alle vogeltochten geldt dat een verrekijker onmisbaar is. Ook zal er gelopen worden over deels onverhard terrein, dus stevige en waterdichte 

wandelschoenen zijn aanbevolen. Het is gebruikelijk dat iedereen zelf voor eigen eten en drinken zorgt. Honden zijn verboden.

Wandelingen in de natuur zijn niet zonder risico's, zoals (nood)weer, struikelen en uitglijden, besmetting, (teken)beten, prikkel- en schrikdraad, 

agressieve dieren, het rijden naar de locatie, etc. Deelneming geschiedt dan ook altijd voor eigen risico van de deelnemers. De vogelwerkgroepen of 

haar leden kunnen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel of schade die de deelnemers aan de 

vogeltochten mochten overkomen of zelf mochten toebrengen aan derden.

Op www.waarneming.nl zijn meer gegevens te vinden over de gebieden. Gebruik het zoekvenster (vergrootglas-icoon) en klik bij locatie.
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