Programma VWG Zutphen e.o. 2022
Let op!
Uitnodiging met o.a. tijden, kosten en of de excursie volgens de dan geldende
regelgeving überhaupt door kan gaan, volgen per mail enkele weken te voren

Ossenwaard
Zondag
13 februari

Ook weer zo'n mooi ruig uiterwaardengebied. Ruimte voor de Rivier
heeft het gebied veranderd, waardoor er meer water is gekomen
Het ligt aan de westkant van de IJssel bij Deventer. De Ossenwaard
biedt veel ruimte voor watervogels en wintergasten. Of we het
gebied in kunnen is afhankelijk van de waterstand.

Grote veld e.o.
Zaterdag
12 maart

Maart roert z’n staart, daarom zoeken we de beschutting van het bos
Maar als het zonnetje schijnt zijn er vast al bosvogels die van zich
laten horen. We proberen ze dan ook in de kijker te krijgen.

Empese en Tondense Heide & Eerbeekse Hooilanden
Zaterdag
9 april

Een oud landschap met vochtige hooilanden, heide en bosjes. Op de
achtergrond zie je de Veluwe oprijzen. Het kwelwater uit dit
zandmassief borrelt op in heide en hooiland. Veel verschillende
vogels voelen zich hier thuis: weidevogels, rietvogels, ruigtevogels.
Dat wordt genieten …..

Vrijdag
13 t/m
Zondag
15 mei

Weekend Zuid-Limburg
Weer eens wat anders! Limburgse vlaaien, maar ook een prachtig
heuvellandschap met beekjes (Geul) en beekdalen, holle wegen,
maretak. En het Bovenste Bos vol vogels wacht op ons. Over het dal
zweeft de rode wouw, de wielewaal echoot tegen de bergen…..

Stadsblokken-Meinerswijk.
Uiterwaarden met struinnatuur op de zuidelijke oever van de Rijn bij
Arnhem. Gewoon de paadjes volgen die de paarden hebben gemaakt
en struikel niet over de bevers. En dan; steenuilen en ijsvogels
spotten, evenals steltlopers, reigers en eenden. Incl. vogelkijkhut.

MAANDAG
13 juni

Kienveen
Vrijdag avond
1 juli

Een erg mooi kwetsbaar natuurgebiedje. Het is een door bos
omsloten vochtig laag terrein met poeltjes en sloten en een hoger
gelegen deel met mooi uitzicht over het veen. Er staan veel
bijzondere planten, maar wij gaan voor de nachtzwaluwen!

Tot op excursie!

De excursie commissie

