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Cursus "Vogels kijken in de provincie Utrecht” 
 
In het voorjaar van 2011 organiseert de Natuurgroep Kockengen de 
cursus “Vogels kijken in de provincie Utrecht”.  
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de 
landschappen in de provincie Utrecht en de vogels die er in voorkomen. 
Voorkennis is niet nodig.  
De cursus wordt gegeven door leden van de Natuurgroep Kockengen en 
bestaat uit 2 lesavonden en 4 excursies.  
 
 
Programma 
Donderdag 17 februari, lesavond: 
Lezingen over de gebieden Waverhoek en Tienhovens Kanaal en 
watervogels: zwanen, ganzen en eenden. 
 
Zaterdag 19 februari, excursie: 
Waverhoek, open moerasgebied in de polder. 
 
Zaterdag 19 maart, excursie: 
Tienhovens Kanaal eo, moeras, rietland, moerasbos en open water. 
 
Donderdag 14 april, lesavond: 
Lezingen over de gebieden Leersumse Veld en Amerongse Bovenpolder 
en Amerongse Berg en bosvogels: mezen en spechten. 
 
Zaterdag 16 april, excursie: 
Leersumse Veld, bos op hoge zandgrond, heide en vennen. 
 
Zaterdag 21 mei, excursie: 
Amerongse Bovenpolder en Amerongse Berg, uiterwaarden en 
hellingbos. 
 
De lesavonden zijn op donderdag van 20.00 – 22.15 uur en worden 
gegeven in basisschool  “t Kockenest” aan de Koningin 
Julianaweg 1 te Kockengen. 
Op de lesavonden wordt ingegaan op de verschillende 
landschapstype en de vogels die er voorkomen. Daarnaast 
worden kenmerkende vogelgroepen meer uitgebreid behandeld. 
Hierbij wordt ingegaan op de verschillende soorten, hun gedrag 
en herkenning.  



De excursies zijn op zaterdagmorgen en hebben verschillende 
aanvangstijden, de excursies in april en mei zijn zg. vroege 
vogelexcursies. Deze excursies starten kort na zonsopgang. 
De excursies gaan naar verschillende gebieden in de provincie Utrecht, 
op de lesavonden worden afspraken gemaakt over carpooling en 
vertrek- en verzamelplaats en - tijden. 
 
Aanmelden en informatie 
Meer weten of aanmelden voor deze vogelcursus? Neem dan contact op 
met Theo van Schie, telefoon: 0346 - 241060, tussen 19.00u en 21.00u 
of via het email adres: theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl 
 
Het cursusgeld bedraagt € 35,00. 
 
Uiterlijk vóór 1 februari 2011 opgeven voor de 
cursus, het maximum aantal deelnemers is 35. 

 
Informatie excursiegebieden 
 
Waverhoek, 19 februari  
Natuurontwikkelingsgebied Waverhoek van 
Natuurmonumenten, dat ligt in de Polder 
Groot Mijdrecht ten zuiden van het 
natuurgebied Botshol. Het open plas-dras 
gebied (60 ha.) bestaat uit  graslandjes, 
slikbanken en ondiep water en is vanaf de 
omliggende dijk en wandelroute (4 km) goed 
te overzien. Het gebied is vanaf juni 2007 
opengesteld voor het publiek en kent nu al 
een grote rijkdom aan water- en 
moerasvogels. In de winterperiode treffen we in dit gebied vele zwanen, 
ganzen, en eendensoorten aan, maar ook steltlopers en reigers.  
 
Tienhovens Kanaal, 19 maart 
Vanuit het dorp wandelen we (ca. 7,5 km) over de Kanaaldijk langs het 
Tienhovens Kanaal. Een gevarieerd gebied met groot open water van de 
Loosdrechtse plassen, riet- en moerasgebied van de Tienhovense 
Plassen, moerasbos(eendenkooi Breukelerveen) en het nieuwe  
moerasgebied van de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Door de 
bijzondere bodemsamenstelling en het opkomend kwelwater van de 
Utrechtse Heuvelrug is hier een enorm gevarieerd natuurgebied 
ontstaan. In het vroege voorjaar zien we in dit gebied nog de 

overwinterende soorten maar ook de eerste zomergasten 
die weer terug zijn. 
 
Leersumse Veld, 16 april 
 
Een excursie in het Nationaal park De Utrechtse 
Heuvelrug. We volgen een wandelroute (ca. 6 km) door 
het natuurgebied het Leersumse Veld van 
Staatsbosbeheer met loof- en naaldbossen, heide, 
stuifzand, akkers en vennen. Tijdens deze vroege vogelexcursie zullen 
we de uitbundige voorjaarszang horen van de vele bosvogelsoorten die 
hier voorkomen. En op de heide kans op raaf, boomleeuwerik en 
boompieper, maar ook roofvogels als sperwer, boomvalk, buizerd en 
havik. Op de vennen broedden dodaars en geoorde fuut. 
 
 
Amerongse Bovenpolder en Amerongse Berg, 29 mei 
 
Deze vroege vogelexcursie start bij het vogeluitkijkpunt van de 
Amerongse Bovenpolder. Vanaf dit punt kijken we uit over het 
natuurgebied van het Utrechts Landschap in de uiterwaarden van de 
Neder-Rijn. Een gebied rijk aan water-, moeras- en weidevogels. Vanuit 
de uiterwaarden wandelen we (ca. 6 km) de Utrechtse Heuvelrug op. Via 
eeuwenoude hellingbossen en statige bomenlanen bereiken we het 
hoogste punt van de provincie Utrecht (69 m boven NAP).  Door de 
aanwezigheid van grote oude bomen en veel dood hout zijn deze bossen 
zeer aantrekkelijk voor diverse spechtensoorten waaronder de zwarte 
specht.  
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten over de activiteiten van de Natuurgroep Kockengen? 
Kijk dan op www.natuurgroepkockengen.nl 
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