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gemaakt, een uiterst waardevolle bijdrage. 
En niet te vergeten de sponsoren, die de 
uitgave financieel mogelijk hebben gemaakt.

Stadsvogelwerkgroep
Maricée Ten Bosch (voortrekker) en Rob 
Lindeboom starten de Stadsvogelwerk-
groep. Het afgelopen jaar heeft al een inven-
tarisatie opgeleverd van de (broed)vogels 
van het Noorderplantsoen. Wil je weten wat 
voor komend jaar op het programma staat 
en of je daar een bijdrage aan kan leveren? 
Neem dan contact op met Maricée (e-mail: 
mctenbosch@versatel.nl, tel. 050-5799528). 
Maricée is tevens ‘stadsvogelwacht’ voor 
Vogelbescherming Nederland. Ook bij pro-
blemen of kansen die zich voordoen, kan 
Maricée benaderd worden. Het bestuur is 
blij met de inzet van Maricée en zal haar zo 
veel mogelijk steunen.

Vogelgebieden in Groningen
Alle leden hebben een exemplaar thuisge-
stuurd gekregen van het boek Vogelgebieden 
in Groningen, dat de afgelopen zomer is 
uitgekomen. We hopen dat een ieder plezier 
beleeft aan het bladeren in dit boek en ge-
inspireerd raakt om er (weer) eens op uit te 
trekken. Veel mensen kopen het boek, ofwel 
door het bij ons aan te vragen, ofwel via de 
boekhandel. De voorraad boeken die we nog 
hebben slinkt echter snel.
Ook heeft een aantal mensen zich, naar 
aanleiding van het verschijnen van dit boek, 
aangemeld als lid. Hartelijk welkom! En 
neem zo veel mogelijk deel aan de activitei-
ten binnen onze vereniging. 
Dit boek is tot stand gekomen dankzij veel 
leden van de vereniging, die door het aanle-
veren van tekst en/of foto’s een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd. De Provincie 
Groningen heeft de kaarten voor het boek 

Lezingen en excursies
zoals diverse soorten spechten en andere, 
kleinere stamgasten. Bovendien kunnen we 
een breed scala aan zangvogels verwachten. 
Heel vroeg in de ochtend klinkt daar een 
koor zoals je dat zelden hoort. De gelaagd-
heid van de groenstructuren van het bos 
is groot en het is een hele opgave om de 
vogels goed te lokaliseren in al dat groen. 
Enkele namen: Middelste Bonte Specht, 
Kortsnavelboomkruiper, Grote Gele Kwik-
staart, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde 
Roodstaart, alle gematigde soorten mezen, 
Fluiter, Vuurgoudhaan en Goudhaan, Ap-
pelvink en andere vinkachtigen.

Er zijn achttien slaapplaatsen beschikbaar. 
Er kan een en/of twee nachten geslapen 
worden. Er is niets behalve drinkwater uit 
jerrycans, een pomp voor het poedelen en 
een buitentoilet(hokje). Matrassen zijn er 
misschien wel, maar dat weten we pas na 
de op stapel staande herinrichting. De hut 

Excursieweekend naar Hasbruch van 
23-25 april 2010

Net als in 1988 en 1998 kan Avifauna 
Groningen in het weekend van 23 t/m 25 
april 2010 beschikken over de blokhut, die 
midden in het bos en vlak bij de oerbosge-
deelten en de beek ligt. De excursiecom-
missie kan jullie dit speciale arrangement 
aanbieden dankzij bemiddeling van Bart 
Veenstra die het bos begin jaren negentig 
inventariseerde en daarover rapporteerde. 
Hij gaat mee als vogel- en gebiedsdeskun-
dige. De sleutel wordt door de boswachter 
aan ons overhandigd op vrijdag de 23e om 
19.00 uur. Op zondag om 10.00 uur leveren 
we de sleutel weer in. In de tussentijd kan er 
dus volop worden gevogeld.

Even voor de nieuwkomers: het gaat om 
vogelsoorten van oud eiken- en (haag)beu-
kenbos op een ondergrond van keileem, 
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wordt opnieuw ingericht/verbouwd, maar 
het is niet precies bekend wat dat in de 
praktijk inhoudt. Dus alle kampeerspullen 
mee, behalve de tent. Ook kookgerei voor 
thee/koffie. We gaan waarschijnlijk in de 
buurt iets eten. Maar wie dat wil, mag bij de 
hut koken.
Let op: er is beperkte slaapgelegenheid! 
Vroeg opgeven dus en graag aangeven welke 
nacht je wilt doorbrengen in dit prachtige 
bos. Het is een echte buitenkans. Ook op 
zondagmorgen wordt er natuurlijk gevo-
geld!

Mensen die niet willen overnachten, kun-
nen zich eveneens opgeven. Op zaterdag-
ochtend start de excursie om 7.30 uur. Als je 
om 5.30 uur uit Groningen (stad) vertrekt, 
dan ben je zeker op tijd. Route: neem de 
snelweg naar Bremen en vervolgens de 
afslag ‘Hude’, dit is ongeveer 15 km oostelijk 
van Oldenburg. Ga op de T-kruising na de 

afslag linksaf, dan de direct daarop volgende 
kruising rechtdoor oversteken en daarna 
rechtsaf na een kleine kilometer, bij het 
bordje ‘Forstamt’. Dan ben je er!

We kunnen nog besluiten of we zaterdag 
overdag een bezoek brengen aan het noor-
delijker gelegen Neuenburger Urwald, dat 
weer een ander karakter heeft met veel oude 
hulst en een centraal bosweidegebiedje.
Op internet is over beide gebieden genoeg 
materiaal te vinden ter voorbereiding (in-
typen Hasbruch of Hasbrucher Urwald). Zo 
kom je vanzelf op bijvoorbeeld de bomen-
site van Jeroen Philippona met veel nieuws 
over oude bomen of over het door ons in 
mei 2009 bezochte Elbegebied.

Vertrek: op vrijdag waarschijnlijk om een 
uur of vijf, maar daarover later meer details. 
Kosten: meerijders 20 euro. De boswachter 
vraagt een bijdrage naar draagkracht voor 
een overnachting.
Opgeven bij Wim Woudman: tel. 050-
4062430, e-mail: wiminez@hetnet.nl.  

Bij aanmelden graag het volgende aangeven:
of je één of misschien twee nachten wilt 1. 
blijven. Bij één nacht aangeven welke 
datum je wilt reserveren. Zelf drinken, 
brood en (warm te koken) eten meene-
men.
of je een auto hebt (+ het aantal lege 2. 
plaatsen) of vervoer nodig hebt.

Via de mail worden de open eindjes te zijner 
tijd wel verhelderd. Bij overintekening zal 
zowel voor de ochtendexcursie als voor de 
overnachtingen voorrang worden gegeven 
aan leden van Avifauna! Het gaat voor zover 
nu bekend om achttien slaapplaatsen. We 
gaan voor de zaterdagochtendexcursie uit 
van maximaal 30 personen. Die groep zal 
worden opgesplitst.

Hasbruch, 16 april 2008
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