
LEZINGEN & EXCURSIES  –  4de kwartaal 2018 
 

Commissie Lezingen & Excursies 
 

Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde van station Castricum (ter 
hoogte van ‘Huis van Hilde’). 
 
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de L&E-commissie adviseren we u 
zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring. Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website. 
 
Zaterdag 29 september: Dagexcursie ‘Biesbosch’. Met hopelijk Zeearend, Visarend, diverse 
eendensoorten, en veel meer. 
Excursieleider: Bart Korf. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur. 
 
Zondag 21 oktober: Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het Noordhollands Duinreservaat, in 
combinatie met bezoek aan de Vinkenbaan’.  
Excursieleider: Huub Huneker. 
Start vanaf Strandplateau (einde Zeeweg) Castricum: 8:00 uur; tot ca. 13:00 uur. 
Let op: a.u.b. fiets meenemen voor bezoek Vinkenbaan. 
 
Zaterdag 27 oktober: ‘Ochtendexcursie ‘Najaarstrek in het Noordhollands Duinreservaat, in 
combinatie met bezoek aan de Vinkenbaan’. 
Excursieleider: Hans Kuperus. 
Start vanaf Strandplateau Castricum: 8:00 uur; tot ca. 13:00 uur.  
Let op: a.u.b. fiets meenemen voor bezoek Vinkenbaan. 
 
Let op: beide Najaarstrek/Vinkenbaan-excursies gaan alléén door bij gunstige weers-
omstandigheden. Wel/niet doorgaan wordt bekend gemaakt op voorafgaande avond via de VWG-
emailkring. 
 
Woensdag 14 november: Algemene Ledenvergadering in dorpshuis ‘De Kern’, Overtoom 15, 
in Castricum. 
Aanvang: 20:00 uur. 
Na de pauze: Nadere toelichting van een medewerker van het PWN op de projecten, maatregelen 
en kap in het Noordhollands Duinreservaat. 
 
Zaterdag 17 november: Lezing met beelden: ‘Vogels kijken in Nederland’. 
Spreker: Roy de Haas. Zie stukje verderop in dit blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 14:00 uur. 
 
Zondag 25 november: Dagexcursie ‘Texel, het vogeleiland bij uitstek’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 7:15 uur; tot ca. 18:00 uur. 
 
Zaterdag 15 december: Dagexcursie ‘Arkemheen, Nuldernauw, Zeewolderwold en Harder-
broek’.  
Excursieleiders: Jan Zweeris en Huub Huneker. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 8:00 uur; tot ca. 17:00 uur. 
 
Dinsdag 8 januari 2019: Lezing met beelden: ‘Natuur/vogelreis naar Ethiopië’. 
Spreker: Marinco Lefevere. Zie stukje verderop in dit blad. 
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 20:00 uur. 
 
Zondag 13 januari: Ochtendexcursie ‘Zuidpier, Kennemermeer en havencomplex van 
IJmuiden’. 
Excursieleider: nog niet bekend. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 9:00 uur; tot ca. 13:00 uur. 
 



Vr 29 mrt t/m zo 31 mrt 2019: ‘Vroege Voorjaarsweekendexcursie naar Zuid-Limburg’.  
Excursieleider: Kees Roselaar. 
 
Het is lang geleden dat we een excursie naar deze mooie provincie hadden. We gaan vroeg in het 
voorjaar, dan zijn de bomen nog kaal en de vogels goed te zien. We verblijven in pension ‘Hoeve 
Rott’ nabij Vijlen. Daar is voor 12 deelnemers gereserveerd. We genieten er van logies en ontbijt, 
avondeten doen we elders. De kosten zijn per deelnemer ca. € 120,- voor logies met ontbijt, en 
reiskosten. Daar komen kosten voor twee keer avondeten, drankjes en lunch bij. Er is een 
lunchpakket à € 5,- te verkrijgen. Je kunt je aanmelden voor deze excursie in de periode vanaf 
maandag 15 oktober t/m donderdag 15 november 2018 bij excursies.lezingen@vwgmidden-
kennemerland.nl of bij Marian van Leeuwen (0251-311092). Er zal t.z.t. een aanbetaling van € 50,-
worden gevraagd. 
 
Kees Roselaar geeft hieronder alvast een voorproefje. 

 
Het pension is prachtig gelegen in het Limburgse heuvelland, met uitzicht over hellingen en valleien 
met grasland en hoogstamboomgaarden, waar Steenuil, Groene Specht en Appelvink voorkomen. 
Vlakbij het pension ligt het Elzetterbos, waar het prima wandelen is en waar o.a. 5 soorten spechten 
voorkomen, evenals diverse mezensoorten en de Taigaboomkruiper. Naast flinke wandelingen 
kunnen we vanuit het pension per auto dagtochten ondernemen naar de Pietersberg of Julianagroeve 
(kans op Oehoe), naar de Maasbeemden bij Oost-Maarland (verschillend eendensoorten, Fuut en 
Dodaars, kans op Zwarte Wouw die hier een paar maal gebroed heeft), naar Bochholzerheide (kans 
op Grauwe Gors, broedplaats van Geelgors en Rode Wouw), en naar het Geuldal (nogal toeristisch 
tegenwoordig maar toch kans op Grote Gele Kwikstaart). Op de heen- of terugweg kunnen we een 
bezoek brengen aan het Munningbos bij Reutje/Sint Odiliënberg in Midden-Limburg (ook hier o.a. 5 
soorten spechten), aan de Stevolplas bij Stevensweert (diverse eenden, Bevers), en aan het 
Maasduinen Nationaal Park boven Arcen of het Meinweg Nationaal Park bij Vlodrop (kans op Raaf of 
Wild Zwijn). Steeds blijven we boven ons hoofd kijken naar eventueel overvliegende Kraanvogels, 
roofvogels en de eerste zomergasten. 
 
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda: 

Za 9 feb Dagexcursie Zuid-hollandse Eilanden en Zeeland o.l.v. Kees Roselaar. 

Feb  Lezing met beelden, datum nog niet bekend. 

Zo 3 mrt Dagexcursie Friese Wadden o.l.v. Arend de Jong. 

Za 9 mrt Lezing met beelden. ‘Vogeltrek in Zuid-Spanje’ door Hans Stapersma. 

 
Samenvatting van lezing: ‘Vogelrijk Nederland gezien door de lens van een fotograaf!’ door 
Roy de Haas. Za 17 nov, 14:00 uur. 
 
Roy de Haas (in het dagelijks leven Directeur van een softwarebureau en van een internationaal 
opererend bedrijf in Infrarood verwarming) is een gerenommeerd fotograaf en al 15 jaar mede-
eigenaar van een internationaal toonaangevend fotobureau, Agami Photo Agency. Al ruim 30 jaar reist 
hij samen met zijn vrouw Anja de hele wereld af op zoek vooral naar zeldzame vogels maar ook 
expedities naar Gorilla’s en Chimpansees. Maar uiteraard is er ook veel materiaal uit Nederland, 
veelal gefotografeerd uit schuilhutten om de vogels zo min mogelijk te verstoren. Van veel van deze 
reizen geeft hij boeiende lezingen door het hele land. Op 17 november geeft hij voor de 
Vogelwerkgroep een lezing over algemene en minder algemene vogels in Nederland (vaak dient de 
auto ook als schuilhut) van o.a. Texel, Oostvaardersplassen, Naardermeer, Veluwe, Marken en 
Arkemheen. Tips and tricks voor fotografen zullen uiteraard ook gegeven worden tijdens de lezing. 
Tevens is er de gelegenheid om diverse literatuur (determinatiegidsen o.a.) in te zien die door hem 
meegenomen wordt. 

 
Samenvatting van lezing: ‘Natuur/vogelreis naar Ethiopië’ door Marinco Lefevere. Di 8 jan, 
20:00 uur. 

 
Marinco Lefevere heeft een onvergetelijke reis door Ethiopië gemaakt. Niet alleen de natuur, ook de 
ontmoetingen met de lokale bevolking waren bijzonder. In februari 2015 heeft Marinco deze rondreis 
gemaakt samen met twee vrienden. Vier weken lang trokken ze met een terreinwagen door het land, 
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onder begeleiding van lokale chauffeur en gids Girma, die alle plekken goed wist te vinden en de vele 
talen spreekt. 
 
Ethiopië ligt in het oosten van Afrika net boven de evenaar. Het grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië, 
Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Om natuur en dieren te .zien en zeker vogels is Ethiopië een prachtig 
land met heel verschillende gebieden. Het hoge noorden, het warme en droge zuiden en schuin door 
het midden de bekende Riftvallei. 
 
Deze Riftvallei heeft een lengte van 6400 kilometer en loopt van Mozambique geheel in het zuiden 
van Afrika tot aan Syrië in het Midden-Oosten. De vallei is ontstaan doordat tektonische platen uit 
elkaar bewogen, waardoor de aardbodem zakte. De vallei varieert in breedte van 30 tot 100 kilometer, 
en in diepte van enkele honderden tot zelfs duizenden meters. 
 
Op deze diepe plaatsen zijn vaak zeeën en meren die enorm diep zijn, de diepste ter wereld. Op het 
land is deze vallei een veilige trekroute voor trekvogels. In Ethiopië komen rond de 900 soorten voor 
en dat is ongeveer 10 procent van alle vogelsoorten. Zij hebben geen 900 soorten gezien, maar wel 
vele nieuwe ontdekkingen gedaan. 
 
Het hoge noorden, wel het dak van Afrika genoemd, heeft prachtige gebieden met zeer bijzondere 
vogels, zoals de Bottenkraker. Een heel bijzondere roofvogel die je niet makkelijk te zien krijgt. In de 
Alpen of Pyreneeën zou het kunnen maar hier in Ethiopië hebben ze ze zeer mooi kunnen 
waarnemen en kunnen vastleggen. 
 
In dit noorden heeft het gezelschap ook zeer oude kerken bezocht, uit de elfde eeuw, geheel uitgehakt 
uit de rotsen. Er wordt zelfs gedacht dat de mensheid ontstaan is in Ethiopië. Kortom: een bijzonder 
land waar vele verrassingen op ons wachtten. 
 
De reis is begonnen in het hoge noorden, waarna de reizigers via de hoofdstad Addis Abeba naar het 
zuidoosten reisden, door zeer bijzondere natuurgebieden waar ze vogels en dieren zagen die alleen in 
Ethiopië voorkomen. De zogenaamde endemische soorten. 
 
Ook de mensen en de vele verschillende stammen waren indrukwekkend om te zien en om mee te 
communiceren, voor zover dat lukte. Ethiopië is het land waar de oorsprong van de koffie ligt. Dat 
wordt in ere gehouden met een prachtig koffie-ritueel. 
 
Vanuit het zuiden reisde het drietal door de Riftvallei langs de vele meren terug naar de hoofdstad. 
Deze meren zijn zo indrukwekkend, die ervaring zal niet snel overtroffen worden. Ethiopië is, kortom, 
een zeer indrukwekkend land waar Marinco u graag over vertelt en beelden van laat zien. Elke keer 
verbaast hij zich weer over de schoonheid, perfectie en genialiteit van de natuur. Hij hoopt dat hij deze 
ervaring aan u kan overbrengen met zijn foto's. 


