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Begin 2022 is iedereen weer blij om gezamenlijk naar buiten te kunnen trekken.  Dat is ook 

opgemerkt bij het aantal aanmeldingen voor onze excursies. De meeste excursies zijn in korte tijd 

volgeboekt, helaas tot teleurstelling bij de latere aanmelders. Dat excursies een maximum aantal 

deelnemers hebben is een blijvertje, dat komt dan vooral ten goede aan een optimale beleving 

tijdens de excursie. 

 

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe bestemmingen gevonden om ons te vergapen aan het vogelleven. 

Het nabij gelegen Hekenbroek is bezocht om de wielewaal te kunnen waarnemen, dat is ook gelukt. 

Tijdens een dagexcursie zijn meerdere natuurgebieden rondom Winterswijk bezocht, waar Arjen 

Poelmans werkzaam is, hij heeft ons rondgeleid in zijn werkgebied. Een van de hoogtepunten is de 

nestplaats van de Oehoe, waar na enig zoeken een adulte vogel met de jongen zijn gezien. 

Nieuw is de aanpak voor de excursies tijdens de Nationale Vogelweek. Een open vraag aan de leden 

om andere leden mee te nemen naar zijn of haar favoriete vogelgebied heeft 6 excursies opgeleverd 

onder het motto van “Samen op pad”.  

De pier bij IJmuiden is een bestemming waar we 20 jaar geleden ook al eens waren. Nu hebben de 

deelnemers daar weer en wind getrotseerd voor de zeevogeltrek. Nadien was het bijkomen in de 

duinen van Kennemerland. 

 

In 2022 zijn er 29 excursies georganiseerd naar de onderstaande bestemmingen: 

 

Februari De Bijland 

Februari Randmeren, Polder Arkemheen 

Februari Beekhuizen 

Maart Hemelse berg 

April Winterswijk en omgeving 

April Munnikenland 

Mei Nationale Vogelweek: Reijerskamp, Rijnstrangen, Warnsborn, Velperwaarden, De 

Bijland en Veluwezoom 

Mei Lauwersmeer, weekend 

Mei Hekenbroek 

Mei/juni Meinerswijk, 4 avondexcursies 

Juni Nachtzwaluwen, 4 avondexcursies 

Augustus Friese waddenkust 

September Ringplaats Ooijse Graaf 

September Uiterwaarden IJssel en Reevediep 

Oktober Biesbosch 

November Pier van IJmuiden en duinen Kennemerland 

November Planken Wambuis  

December Brouwersdam en nabij gelegen gebieden 

 

De excursiewerkgroep bedenkt en organiseert de excursies en komt hiervoor tweemaal per jaar bij 

elkaar. Een deel van de excursies leiden we zelf, maar we maken ook graag gebruik van de kennis en 

ervaring van onze leden.  

Dit jaar hebben 10 leden de deelnemers begeleid tijdens excursies. Daarvoor hartelijk dank aan Koos 

Dansen (Randmeren en Meinerswijk) en Marguerite Sweers (Hemelse berg en Planken Wambuis), 



Max Janse (Randmeren en Reijerskamp), Jeroen Hoveling en Myriam van Boeckel (Rijnstrangen), Jos 

Letschert (Meinerswijk), Bas van Balen (Meinerswijk), Chiel Verhagen (Hekenbroek), Arjen Poelmans 

(Winterswijk), Bert Jager (Warnsborn), Bob Coenen (pier van IJmuiden) en een externe leider Ward 

Hagemeijer (Ooijse Graaf). 

 

Eveneens hartelijk dank aan Jorick van de Westeringh, Henk Tamerius en de redactie van Vlerk voor 

de communicatie en aan de deelnemers die voor de verslaglegging hebben gezorgd in de Vlerk. 

 

De Excursiewerkgroep; 

Annemiek Demon, Hans van den Dool, Greta van Hoorn, Henk Ruissen, Cor de Vaan en Ineke 

Wesseling.  

 


