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dijk naar de Makkumer Noordwaard, Workumer Buitenwaard, Oudega, Molkwerum en
Gaasterland te rijden. Ofwe maken het rondje andersom. De excursie duurt de hele
dag, dus eten en drinken mee. Verzamelen om 8.00 uur op het IJsbaanpad naast de
Amstelveenseweg. Aanmelding bij Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl.
Voor alle excursies hieronder geldt dat zodra er meer informatie is dit op de website te
vinden is.
Maart: Verrassings-/twitchexcursie auto-excursie
Met in ieder geval aandacht voor spechten.
April: Flamingo-excursie auto-excursie
Flamingo-excursie naar het Zwillbrocker Venn op de grens van Duitsland.

Op weg naar het Korhoen

D

e aankondiging van de excursies verloopt deze keer anders dan voorheen, de data
staan namelijk nog niet vast. Lees zorgvuldig het onderstaande.

De excursiecommissie heeft zich gebogen over het excursieprogramma voor 2017.
Uitgangspunten zijn:
Iedere maand een excursie - Dichterbij en verder weg en afwisseling in biotopen - Een
buitenlandse excursie - Indien mogelijk één of meer meerdaagse excursies in Nederland
of niet al te ver weg.
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Mei:
wordt nog overlegd.
Juni: Waterleidingduinen/Kennemerduinen wande/excursie

Juli: Nachtzwaluwenexcursie Oud-Leusden
Naar wens te combineren met dagexcursie en pannenkoekdiner en 's avonds nachtzwaluwen. Rond middernacht terug.
Augustus: Plas/dras polder Tienhoven en Groene Jonker wande/excursie

Nog lang niet alles is op deelniveau al geregeld, dat gebeurt werkenderweg.

September: Vogeltrekexcursie naar Tarifa in Spanje vliegtuig en auto
Gids Mike Hirschler.
In januari/februari zal er toelichting worden gegeven en belangstelling worden gepeild.

Geheel vastgelegde excursies zullen ruim op tijd op de website worden vermeld.

Oktober: verrassings-/twitchexcursie (wellicht Texel).

Zondag 8 januari 2017 Waterland onze traditionelefietsexcursie
Vogeldeskundige Jip Binsbergen
De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes
en Goudplevieren. Om 8.00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de
Funenkade.
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

November: 10-13 Zeevogels, Lauwersmeer en Waddenzee boottocht
Na peiling van de belangstelling voor deze excursie (in verband met reservering van de
boottocht over de wadden) hebben zich voldoende deelnemers opgegeven. Kijk op de
website of er nog plaatsen vrij zijn.

Zaterdag 18 februari 2017: Ganzen in Friesland auto-excursie
Vogeldeskundige Mark Kuiper
Op deze excursie naar Friesland zullen we beslist veel ganzen zien maar is er natuurlijk
te land, in de lucht en in het water nog veel meer te zien. Het plan is via de Afsluit-

Tussendoor zijn plaatselijke excursies mogelijk naar de Brettenzone, Diemerpark/Muiden, Polder IJdoom, Landje van Geijsel en eventueel IJmuiden (kan met de bus).
Houd dus voor actueel nieuws over excursies altijd goed de website in de gaten:
www.vogelsamsterdam.nl
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December: Zeeland auto-excursie
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