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Excursies

Zaterdag 16 maart

� Rijpema o.l.v. Leon Luijten

Rijpema een is een natuurontwikkelings-

gebied in de buurt van Harkstede en ligt

net buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

Het gebied is in beheer bij Staatsbosbe-

heer. Leon is boswachter van Rijpema en

neemt ons mee op een wandeling door het

moerasgebied. Kans op diverse eenden-

soorten, Watersnippen, Kemphanen en

misschien een roepende Waterral.

Vertrek: 8.00 uur, Overwinningsplein,
Groningen. Meerijkosten: 2,30 euro.

Terug rond de klok van 13.00 uur. Opge-

ven bij Aaldrik Pot, 0595 - 444620 of

apot@avifaunagroningen.nl.
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Zaterdag 13 april

Neuenburger Urwald o.l.v. Nico de Vries

De meeste leden van Avifauna kennen het oer-

bos van de Hasbruch. Iets dichter bij huis, zo’n

drie kwartier rijden vanaf Nieuweschans, ligt het

Neuenburger Urwald. Een oud eiken/haagbeu-

kenbos met een weelderige ondergroei van bos-

anemoon en andere voorjaarsbloeiers. De Mid-

delste Bonte Specht is de meest algemene specht

na de Grote Bonte. Daarnaast komen ook de

Kleine Bonte Specht en de Grijskopspecht er

voor. Natuurlijk ook kans op andere leuke vo-

gels als Appelvink en Glanskop.

Vertrek: 5.00 uur, Overwinningsplein, Gronin-

gen. 5.30 uur Carpoolplaats Winschoten. Meerij-
kosten: 11,50 euro. Terug aan het eind van de

middag. Opgeven bij Aaldrik Pot, 0595 -

444620 of apot@avifaunagroningen.nl.

Zaterdag 20 april

Big Day

Kris kras (zonder auto) door de provincie om

zoveel mogelijk vogels te zien binnen de periode

0.00 tot 20.00 uur. Al jaren een traditie en

telkens weer aanleiding voor sterke verha-

len en veel leuke vogelsoorten.

Teams kunnen zich opgeven bij Aaldrik

Pot (0595-444620) of via apot@avifauna-

groningen.nl. De route mag jezelf kiezen,

maar deze dien je wel zonder een autose-

conde af te leggen. De prijsuitreiking en

het minstens even belangrijke napraten is

om ongeveer 20.00 uur in een nader te

bepalen uitspanning. Graag tijdig opgeven

in verband met het reserveren van een

restaurant!

Zaterdag 18 mei

� Trekkijken in de Eemshaven

Al jaren wordt de vogeltrek in Eemshaven

bij gehouden door een vaste groep tellers.

Tijdens die telsessies worden regelmatig
leuke soorten gezien. Wij gaan een eindje
verder op de dijk staan om de tellers niet

te storen, maar zo dat we toch iets van

het spektakel mee krijgen. In deze tijd

van het jaar trekken grote groepen pie-

pers, kwikstaarten en andere zangvogels

langs het gebied. Ook worden er vaak

diverse soorten roofvogels waargenomen.

Vertrek: 7.30 uur, Overwinningsplein,

Groningen. Meerijkosten: 5 euro. Terug

aan het eind van de middag. Opgeven bij
Aaldrik Pot, 0595 - 444620 of apot@avi-

faunagroningen.nl.

Vrijdag 14 tot en met 16 juni

� Kampeerweekend in het Lauwersmeer

Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk.

Wat wel duidelijk is dat het ook mogelijk
is om een dag of twee dagen mee te gaan.

Van tevoren wordt er een programma

samengesteld. Waarschijnlijk wordt er

gekampeerd op het terrein van Staatsbos-

beheer bij Kollumerpomp.

Meer informatie is in de loop van het

voorjaar te krijgen bij Berry Heijman,
050-4092836.


