Excursies & Lezingen, 2e kwartaal 2022
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken in principe steeds vanaf het parkeerterrein aan de
achterzijde van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Het mag en kan weer, we hebben een programma samengesteld voor het
2de kwartaal 2022. Maar blijf de VWG-emailberichten in de gaten houden.
Houd er a.u.b. rekening mee dat de chauffeurs wellicht geen passagiers in
hun auto zullen toestaan die ongevaccineerd zijn (en ook niet recentelijk
Covid-negatief getest zijn). Natuurlijk staat het ieder vrij met eigen auto te
komen.
Donderdag 17 maart, Overijssel, tussen Regge en Reest.
Na twee jaar coronatijd kan het weer! Op donderdagavond 17 maart 2022
houdt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, in samenwerking met
PWN, een lezing met beelden onder de titel: ‘Overijssel, tussen Regge en
Reest’.
De lezing wordt verzorgd door Philip Friskorn en vindt plaats in
Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang:
20:00 uur. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden
betalen drie euro. Er kunnen 114 mensen in de zaal.
Zondag 3 april: Dagexcursie ‘Omgeving Deventer: oude landgoederen,
nieuwe IJsselnatuur en een kletsnatte venige helling’.
Excursieleider: Robert Ketelaar.
Vertrek achterkant station Castricum: 06.00 uur; tot ca 18.00 uur.
Houd rekening met een stevige wandeling. 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
spechtensoorten: 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
Bolwerksweiden, Ossenwaard, Hengforderwaarden, Roetwaarden,

Welsumerwaard. 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
grondwatergevoed veen op de flanken van de Veluwe. In de afgelopen
jaren is het door natuurherstel flink uitgebreid.
Zaterdag 23 april: Ochtendexcursie: ‘Fiets-/wandelexcursie in ons eigen
Noord-Hollands Duinreservaat’.
Excursieleiders: Remco Oosterlaar en Hans Kuperus.
Vertrek achterkant station Castricum: 6:30 uur; tot ca. 11:00 uur.
De standvogels zijn al druk in de weer, en zomervogels zijn gedeeltelijk
terug, dus veel vogelzang om van te genieten.
Zaterdag 7 mei: Dagexcursie: ‘Boezem van de Overwaard (Kinderdijk)
en Zouweboezem’.
Excursieleider: Bart Korf.
Vertrek achterkant station Castricum: 6:00 uur; tot in de loop van de middag.
Bij de bekende molens van Kinderdijk ligt ook het Natura 2000 gebied
‘Boezems Kinderdijk’. Hier broeden onder meer Purperreiger, Zwarte
Stern, Bruine Kiekendief, Snor, Baardmannetje en allerlei andere riet- en
watervogels. We zullen proberen wat we van deze soorten te zien kunnen
krijgen als we langs de Hooge Boezem van de Overwaard wandelen.
Als we in Kinderdijk zijn uitgekeken verkassen we naar Lexmond waar we
de Zouweboezem gaan bekijken, volgens de beheerder het Zuid-Hollands
Landschap het mooiste natuurgebied van de Vijfheerenlanden. Ook hier
broeden Purperreigers en Zwarte Sterns, Bruine Kiekendief en allerlei
andere rietvogels.
Vrijdag
13
t/m
zondag
15 mei
2022:
Weekendexcursie
‘Drenthe/Groningen in Zeegse’.
Deze excursie is volgeboekt. Deelnemers krijgen bericht. Er is nog geen
wachtlijst.
Zaterdag 21 mei: Dagexcursie Texel.
Excursieleider: Nog niet bekend.
Vertrek achterkant station Castricum: 7:15 uur (boot 8:30 uur); tot
ca. 18:00 uur. Neem extra brood mee.
Texel is in elk jaargetijde interessant.

Zondag 19 juni: Ochtendexcursie ‘Zwanenwater’.
Excursieleider: Hans Stapersma.
Vertrek achterkant station Castricum: 6:30 uur; tot ca.13:00 uur.
Bos-, riet- en moerasvogels en ook floristisch interessant. Een pittige
wandeling van 6 km.
Juni/Juli: ‘Ad hoc’ avondexcursie ‘Nachtzwaluwen’ in het NoordHollands Duinreservaat.
Als er Nachtzwaluwen worden gemeld, wordt deze excursie aangekondigd
via email.
Excursieleider: nog onbekend.

Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Juli/augustus: ‘Ad hoc’ avondexcursie ‘Geïnundeerde 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.
Zaterdag 6 aug. Ochtendexcursie met thema ‘Roofvogels in het NoordHollands Duinreservaat’.
Excursieleider: Hans Stapersma.
Samenvatting van de lezing, Overijssel, tussen Regge en Reest.
Kenmerkend voor Overijssel zijn de stuwwallen, erfenissen uit de
ijstijd. Het landschap van Noord- en Oost-Nederland is gevormd in de
voorlaatste ijstijd. De langzaam schuivende ijskap duwde zand en
stenen voor zich uit, waardoor langgerekte wallen ontstonden. In
Salland en Twente bereiken deze stuwwallen hoogtes tot rond de
tachtig meter boven N.A.P. Wie kent niet de Sallandse Heuvelrug? We
gaan de natuur in vanuit Haaksbergen en komen ten zuiden van
Diepenheim bij de oorsprong van de Regge.
In het landschap zijn oude meanders van de Regge nog terug te
vinden en waar ze hersteld worden herleeft de Regge van vroeger.
Net ten zuiden van Ommen komt de Regge uit in de Overijsselse
Vecht. We maken een sprongetje door Salland en komen terecht in
Dedemsvaart, het noorden van de provincie. Daar vormt het riviertje
de Reest de natuurlijke grens tussen Overijssel en Drenthe. De Reest
is een van de best bewaarde riviertjes van Nederland. Prachtige
meanders en een indrukwekkende dynamiek onder invloed van de
seizoenen maken deze kleine rivier zo bijzonder. Bij Meppel verlaten
we met de Reest de provincie Overijssel: natuur met een en al
afwisseling!
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