Lezingen & Excursies t/m 2de kwartaal 2020
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Advies: ‘ad hoc’ initiatieven en eventuele wijzigingen worden doorgegeven
via onze email berichten. Zorg er a.u.b. voor dat uw emailadres bekend is
bij de VWG-ledenadministratie.
Donderdag 5 maart: Lezing met beelden ‘Yucatan, land van Maya's en
vogels’.
Spreker: Harm Niesen. Voor de samenvatting van deze lezing: zie
Winterkoning van januari 2020.
PWN-bezoekerscentrum De Hoep, Johannisweg 2, Castricum.
Aanvang: 20:00 uur.
Zaterdag 14 maart: Ochtendexcursie ‘Vroege Vogels’, in ons NoordHollands Duinreservaat, omgeving Oudendijk.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek achterkant station Castricum: 8:00 uur; tot ca. 13:00 uur. Let wel, het
is een wandelexcursie.
Zondag 5 april: Dagexcursie ‘Naar het oosten’. Naar landgoed Dorth,
bij Deventer (veel Spechtensoorten, Raven) en plekken in de
IJsseldelta’.
Excursieleider: Robert Ketelaar. Zie stukje verderop. Let wel, het is een
flinke wandeling over het landgoed! Ook mogelijkheid om soms te blijven
zitten om te vogelen, neem eventueel een stoeltje mee.
Vertrek achterkant station Castricum: 6:00 uur; tot ca. 18:00 uur.
Woensdag 15 april: Algemene Ledenvergadering.
Locatie: Dorpshuis ‘De Kern’, Overtoom 15, 1901EW, Castricum. Aanvang
20:00 uur.
Na de pauze: lezing door Roy Slaterus, Michel Klemann en Hans
Schekkerman: ‘Een complete broedvogelinventarisatie van het NoordHollands Duinreservaat’.

Zaterdag 2 mei: Dagexcursie ‘Biesbosch’. Met Blauwborsten, Cetti's
Zangers, allerlei eenden en steltlopers, en kans op Zee- en Visarend.
Excursieleider: Bart Korf. Vertrek achterkant station Castricum: 6:30 uur; tot
ca. 18:00 uur.
Zaterdag 23 mei: Dagexcursie ‘Dwingelderveld, de Auken (bij
Steenwijk). En, als er nog tijd over is, ook: polder Wetering-Oost (bij
Blokzijl)’. Met mogelijk Kraanvogels, Roodhalsfuut, Bonte Vliegenvanger.
Wie weet ook Grauwe Klauwier. ‘Zeker’ Purperreigers.
Excursieleider: Kees Roselaar.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur.
(mogelijk iets later thuis, misschien tóch een extra broodje meenemen…).
Zondag 14 juni: Avondexcursie ‘de Putten, Hargerpolder, en vast ook
andere gebieden’. Met o.a. de kolonie van Grote Sterns.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek achterkant station Castricum: 18.00 uur; tot ‘we genoeg gezien
hebben’.
Juni/Juli: ‘Ad hoc’ avondexcursie ‘Nachtzwaluwen’, in het
Noordhollands Duinreservaat. Als er Nachtzwaluwen worden gemeld,
wordt deze excursie aangekondigd via email. Excursieleider nog onbekend.
Juli/augustus: ‘Ad hoc’ avondexcursie ‘Bollenveldjes’, in de Kop van
Noord-Holland (hopend op o.a. Lachsterns). Als er Lachsterns worden
gemeld, wordt deze excursie aangekondigd via email. Excursieleider nog
onbekend.
Vrijdag 2 okt t/m zondag 4 okt. Najaarsweekend ‘Texel’.
Excursieleider: nog onbekend.
Texel, vogeleiland bij uitstek, altijd goed, welk jaargetijde het ook is, je kunt
er heerlijk vogelen! We zijn daar nu in de trektijd, en hopen op leuke
waarnemingen tijdens die grote vogelvolksverhuizing in het najaar. De
Waddeneilanden liggen op de trekroute, dus dat belooft wat! We verblijven
in Waddenpark ‘Avanti’ aan de Stuifweg 22, vlakbij natuurgebied Utopia en
niet ver van De Cocksdorp. Daar hebben we twee zespersoonshuisjes tot
onze beschikking met eenpersoonsbedden. Het vervoer gaat per auto. Ook
op Texel verplaatsen we ons met de auto en ook te voet. De geschatte
kosten: accommodatie, boot- en autokosten, etc. bedragen ca. € 130,-,

daarbij komt twee keer avondeten buitenshuis. Je kunt je aanmelden voor
deze excursie in de periode vanaf 15 april t/m 15 mei 2020 bij
excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl. Bij de aanmelding wordt
een aanbetaling van € 25,- gevraagd, over te maken naar rekeningnummer
NL58 ASNB 0707 3609 78 t.n.v. M. van Leeuwen.
Samenvatting Dagexcursie ‘Naar het oosten’. Naar Landgoed Dorth, bij
Deventer, (veel Spechtensoorten, Raven) en plekken in de IJsseldelta.
Met Robert Ketelaar’. Zondag 5 april.
In de omgeving van Deventer vind je oude landgoederen, nieuwe
IJsselnatuur en een kletsnatte venige helling. De excursie start op Landgoed
Dorth, een waterrijk landgoed in de Achterhoek even ten zuidoosten van
Deventer. Statige lanen, speelse waterpartijen, een oud landhuis en
struweelrijke graslanden zijn het decor. Dorth herbergt alle spechten: Kleine,
Middelste en Grote Bonte, Zwarte en Groene Specht. Elk jaar broedt er een
paartje Raaf, en de dichtheid aan andere bosvogels is vrij groot. Vanuit
Dorth is het een klein stukje rijden naar de Veenoordkolk bij Deventer. Dit is
een recent heringerichte zandwinplas langs de IJssel met veel glooiende
oevers waar steltlopers, meeuwen, sterns verblijven. Vervolgens reizen we
langs de IJssel naar het noorden. Afhankelijk van waar de vogels zich
bevinden bezoeken we bijvoorbeeld de Bolwerks-weiden, Ossenwaard,
Hengforderwaarden, Roetwaarden, Welsumer-waard. Langs de IJssel
hangen de afgelopen jaren twee paartjes zeearend rond (nog geen
broedgeval, afgezien van de IJsselmonding). Afhankelijk van tijd en energie
kan op de terugweg een bezoek worden gebracht aan het Wisselse Veen
en het daarachter gelegen heidegebied. Hier kunnen Veluwse vogels zoals
Raaf, Kruisbek, Boomleeuwerik, Zwarte Specht worden gezien. Maar
bovenal is het Wisselse Veen een bijzonder grondwater gevoed veen op de
flanken van de Veluwe. In de afgelopen jaren is het door natuurherstel flink
uitgebreid.

